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Įvadas

2004 metais savo veiklą atnaujino Lietuvos nacionalinis istorikų komite-
tas (LNIK), vienijantis istorijos tyrimus vykdančias mokslo ir studijų 
institucijas. Šio komiteto tikslai yra skatinti mokslininkų ir mokslinių 
centrų komunikaciją, atstovauti Lietuvos istorikams įvairiose valstybės 
ir visuomeninėse institucijose, propaguoti  Lietuvos istorijos mokslo pa-
siekimus.
Viena Komiteto veiklos formų yra Lietuvos istorikų suvažiavimų rengimas. 
Daugelyje šalių tokie kongresai turi seną ir garbingą tradiciją, o jų tikslas 
yra sutelkti šalies istorikų ir istorijos mokytojų bendruomenę, apmąstyti 
besiklostančią mokslo situaciją, numatyti jos perspektyvas, svarstyti 
naujausias metodologines problemas. Atsižvelgiant į dabartinę mūsų is-
toriografijos situaciją – viena vertus mokslinių institucijų, užsiimančių
istorija, skaičiaus augimą, bet kita vertus, mokslininkų ir mokslinių centrų 
komunikacijos ir veiksmų koordinacijos stygių – akivaizdu, kad panašaus 
kongreso surengimas Lietuvoje galėtų tapti svarbiu įvykiu. Jei LNIK Lie-
tuvos istorikų bendruomenės veiklai turėtų suteikti institucinius rėmus, 
tai suvažiavimas – atverti kelią visavertei tarpasmeninei mokslininkų ir 
istorijos mokytojų komunikacijai.
Per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį istorinių tyrimų raida Lietu-
voje patyrė didelį pagreitį. Tokį suklestėjimą lėmė didžiulio visuomenės 
susidomėjimo lydima iš ideologinių gniaužtų išsivadavusių mokslininkų 
energija, auganti nauja tyrinėtojų karta, atsivėrusios užsienio bibliotekos 
ir archyvai. Istoriografija tapo labai įvairi žanriniu požiūriu, augo jos ko-
kybė, formavosi naujos tyrimų kryptys. Ši 15 metų istorijos mokslo raida 
reikalauja tiek tam tikro rezultatų „suvedimo“, tiek kritiškos savirefleksijos
ir sykiu tolesnės plėtotės perspektyvų aptarimo.
Kita vertus, susidarė savotiška praraja tarp šios naujos istoriografijos ir
visuomenės istorinės savimonės. Taip ir nesusiklostė ryšys tarp akadem-
inio supratimo ir visuomenės „istoriškumo“. Iš dalies dėl to kalti ir patys 
istorikai, pernelyg nesiveržiantys savo atradimais dalytis su platesne pub-
lika. Tačiau kita kur kas fundamentalesnė priežastis susijusi su komu-
nikacijos problema: kaip užmegzti ryšį su visuomene? Viena svarbiausių 
prieigų galėtų tapti mokykla: sudominti mokinius istorija, parodyti, kad 
istoriją galima papasakoti ar pavaizduoti kitaip nei tai įprastai daroma 
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vadovėliuose. Todėl svarbus suvažiavimo tikslas yra istorikų-tyrinėtojų 
ir istorijos mokytojų bendravimo intensyvinimas. Šis dialogas turėtų 
reikšmingai prisidėti prie istorinės sampratos keitimo visuomenėje, dau-
giaaspektės kultūrinės atminties formavimo. Tačiau kartu ir prie pačios 
istoriografijos tolesnės plėtros, istorinių tyrimų priartinimo prie dabarties
aktualijų, besikeičiančių visuomenės poreikių ir interesų. 
Ir pagaliau dar viena mūsų istoriografijai aktuali problema – Lietuvos
istorijos mokslo situacijos kaita Europos integracijos sąlygomis. Lietuvos 
istoriografija tiek struktūriniu, tiek tematiniu požiūriu tampa europinės
istoriografijos dalimi. Kaip ši aplinkybė keičia ar keis mūsų istorinius
tyrimus, jų temas, tyrinėtojų požiūrius?
Visos šios pagrindinės ir suformavo suvažiavimo bendrąją tema – „Lietu-
vos istoriografija, kultūrinė atmintis ir bendroji Europa“.
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Rugsėjo 15 d. ketvirtadienis

10–12 VAL. 
ATIDARYMO POSĖDIS 

(TEATRO SALĖ)

Lietuvos Respublikos Prezidentas VALDAS ADAMKUS 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras REMIGIJUS MOTUZAS

Vilniaus universiteto rektorius BENEDIKTAS JUODKA

PLENARINIAI PRANEŠIMAI

DARIUS KUOLYS (Pilietinės visuomenės institutas) „Istorija ir pilietinė 
visuomenė“
ALFONSAS EIDINTAS (Lietuvos Respublikos ambasadorius Izraelyje) „Is-
torija ir politika: žvilgsnis į istoriją ir istorikus iš diplomato virtuvės“ 

13–17 VAL.
LIETUVOS ISTORIJOS ERDVĖS IR LAIKO MODELIAI  

(SPAUSTUVĖS AUD.) 

Šioje sekcijoje orientuojamasi ne tiek į istoriografijos rezultatų susumavimą,
kiek į bandymą konceptualizuoti Lietuvos istorijos tyrimus regioninės 
priklausomybės ir periodizacijos problematikos požiūriu. Čia bandoma 
atsakyti į klausimą – kiek per 15 metų etnocentrinis Lietuvos istorijos kaip 
atskirybės matymas, spekuliatyvinis Rytų ir Vakarų sintezės vaizdinys, peri-
odizacinis efemeriškumas ir t. t. užleidžia vietą naujovėms, apibendrinant, 
kiek Lietuvos istorija atsiveria tipologiniam įlaikinimui bei įerdvinimui. 

Sekcijos vadovas ALFREDAS BUMBLAUSKAS

ALFREDAS BUMBLAUSKAS (Vilniaus universitetas) „LDK istorijos erdvės 
ir laiko modeliai istoriografijoje“
ALEKSIEJUS LUCHTANAS, MANVYDAS VITKŪNAS (Vilniaus universitetas) 
„Baltų vieta barbarų pasaulio tipologijoje“
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RITA TRIMONIENĖ (Šiaulių universitetas) „Integraciniai procesai LDK 
visuomenėje: politinė tauta“
GENĖ KIRKIENĖ (Vilniaus universitetas) „Integraciniai procesai LDK 
visuomenėje: Bažnytinė unija“
ELIGIJUS RAILA (Vilniaus universitetas) „1791 m. gegužės 3-oji Lietuvos 
istorijos periodizacijoje“
ZENONAS NORKUS (Vilniaus universitetas) „Kodėl estai mus lenkė? 
Baltijos šalių postsovietinė transformacija istorinėje-lyginamojoje per-
spektyvoje“
Diskusija: „VAKARAI, EUROPA, LIETUVA: NAUJI KLAUSIMAI PRA-
EIČIAI?“

MOTERŲ IR ŠEIMOS ISTORIJA (29 AUD.)

Moterų ir šeimos istorijos sekcija siekia dviejų esminių tikslų – pristatyti 
pagrindines Europos ir Š. Amerikos moterų ir šeimos istorijos tyrinėjimų 
kryptis, tendencijas, metodus ir tuo pačiu atskleisti Lietuvos moterų ir 
šeimos tyrinėjimų situaciją plačiame istoriografiniame kontekste. Sekcija
modeliuojama tokiu būdu, kad jos teorinio-metodologinio pobūdžio pra-
nešimai skatintų produktyvią diskusiją apie Lietuvos moterų ir šeimos 
tyrinėjimų specifiką bendroje Lietuvos socialinės istorijos raidoje. Tokiu
būdu abi sekcijos potėmes sudaro vienas kitą papildantys istoriografinio po-
būdžio pranešimai bei temos, skirtos konkretiems Lietuvos moterų ir šeimos 
istorijos klausimams. Šis teorinio ir „praktinio“ pobūdžio pranešimų persi-
klojimas sudaro Moterų ir šeimos sekcijos akademinį novatoriškumą. 
Sekcijos vadovė DALIA MARCINKEVIČIENĖ

IRENA VALIKONYTĖ (Vilniaus universitetas) – Įžangos žodis
RASA ČEPAITIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „‚Didžiosios mažumos‘ 
tyrimai arba humanitarinė moterų studijų perspektyva“
RAIMONDA RAGAUSKIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „XVI a. LDK 
moterys klientelinėje sistemoje“
RASA PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „Gyvybės iš-
saugojimo samprata tradicinėje ir dabarties kultūrose“
JOLITA SARCEVIČIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „Šeima socialinės 
istorijos kontekste: istoriografinė apžvalga“
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NELĖ ASADAUSKIENĖ (Vilniaus pedagoginis universitetas) „LDK valdan-
čiojo elito šeima XV–XVI a.“
DALIA MARCINKEVIČIENĖ (Vilniaus universitetas) „Privatus gyvenimas 
sovietmečiu: rekonstrukcinės pasakojamosios istorijos galimybės“

LIETUVOS KARO ISTORIJA (30 AUD.)

Šiandien susidomėjimas karo istorija Lietuvoje yra gerokai išaugęs. Per 
keliolika metų sulaukėme nemažo skaičiaus įvairių publikacijų, tad pa-
grindinis karo istorijos tyrimų sekcijos tikslas apibendrinti per pastaruosius 
15 metų atliktus darbus, juos įvertinti, o taip pat pristatyti karo istorijos 
tyrimų poreikius bei šios srities tyrimų vystymo strategiją. Siūlomoje dis-
kusijoje „Karo istorija ir visuomenė“ bus mėginama atsakyti į probleminį 
klausimą – kaip užmegzti ryšį su visuomene?
Sekcijos vadovai VALDAS RAKUTIS IR JONAS VAIČENONIS

AUŠRA JUREVIČIŪTĖ (Vytauto Didžiojo karo muziejus) „Karo istorijos 
tyrimai Lietuvos istoriografijoje 1990–2005 metais“
GINTAUTAS SURGAILIS (Lietuvos karo akademija) „Krašto apsaugos in-
delis organizuojant kariuomenės istorijos tyrimus 1990–2005 metais“
JONAS VAIČENONIS (Vytauto Didžiojo universitetas) „Karo istorijos darbai 
Vytauto Didžiojo universitete 1994–2005 (rezultatų apžvalga)“ 
DAINIUS BABILAS (Vytauto Didžiojo universitetas) „Karo istorija ir visuo-
menės poreikiai“ 
VALDAS RAKUTIS (Vytauto Didžiojo universitetas) „Karo istorijos vystymo 
strategija Lietuvoje“
Diskusija: „KARO ISTORIJA IR VISUOMENĖ“

18–20 VAL. 
PLENARINIS POSĖDIS: ISTORIJOS MOKSLO SITUACIJA  

(SENATO POSĖDŽIŲ SALĖ)

Diskusija skirta aptarti situaciją, kuri susiklostė mūsų istorijos moksle 
per 15 nepriklausomybės ir laisvo žodžio metų. Tai yra laikotarpis, per 
kurį eventualiai išauga nauja mokslininkų karta, galinti priimti laikmečio 
metamus iššūkius. Bus siekiama išnagrinėti akademinių istorijos mokyklų 
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formavimosi tendencijas, svarbiausias lietuvių istorikų diskutuojamas 
Lietuvos praeities mįsles, akademinio standarto problemas. Diskusijos 
dalyviams keliami klausimai yra susiję su dabartinio mūsų istorijos 
mokslo lygio bendroje lietuvių istoriografijos raidoje įvertinimu, vietos ir
vaidmens bendroje humanitarinių mokslų sistemoje nustatymu. Taip pat 
siekiama įvertinti lietuvių istorikų mokslinio žodžio aidus tarptautiniame 
kontekste.
Moderatorius EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS (Vytauto Didžiojo univer-
sitetas). Dalyviai: LINAS ERIKSONAS (Stokholmas), DARIUS KUOLYS 
(Pilietinės visuomenės institutas), BRONIUS MAKAUSKAS (Varšuva), 
VYTAUTAS MERKYS (Lietuvos istorijos institutas), ZENONAS NORKUS 
(Vilniaus universitetas), ARVYDAS ŠLIOGERIS (Vilniaus universitetas)

20 VAL. 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 
PRIĖMIMAS 

SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS
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Rugsėjo 16 d. penktadienis

9–12 VAL. 
ŠIUOLAIKINIO „ISTORINIO TEKSTO“ PROBLEMOS: 

KAUPIMAS, SAUGOJIMAS, TYRIMAS, EKSPONAVIMAS  
(SPAUSTUVĖS AUD.)

Sekcija skirta apmąstyti istoriko amato sampratos permainas: nuo in-
strumentinio amato (pagalbiniai istorijos mokslai) – prie integralių 
istoriko profesinių kompetencijų, jungiančių teoriją, tyrimus, didaktiką 
ir leidžiančių istorikui išreikti save informacinės visuomenės sąlygomis. 
Sekcijoje keliamas klausimas, kokioje situacijoje yra tradicinės istoriko 
amato sritys? Ar 15 metų permainos įgalina atsiverti naujiems istorijos 
mokslo ir informacinės visuomenės iššūkiams ir poreikiams? 

Sekcijos vadovas PAULIUS SUBAČIUS

PAULIUS SUBAČIUS (Vilniaus universitetas) „Tekstologija istoriko dirb-
tuvėje“
IRENA VAIŠVILAITĖ (Vilniaus universitetas) „Vizualiniai šaltiniai Lietuvos 
istoriografijoje“
IRENA VALIKONYTĖ (Vilniaus universitetas) „Istorinių šaltinių leidybos 
problemos“
SIGITAS JEGELEVIČIUS (Vilniaus universitetas) „Ateities archyvai apie 
šiandienos Lietuvą“
AUDRONĖ GLOSIENĖ, ZINAIDA MANŽUCH (Vilniaus universitetas) „Is-
torinės atminties saugyklos: lobynai, teatrai ar duomenų bazės?“

Diskusija: „K ADA IR KOKIOS BUS LITUANISTIKOS DUOMENŲ 
BAZĖS?“ 

ANKSTYVOJI LIETUVOS VALSTYBĖ RYTŲ IR VIDURIO  
EUROPOJE: LŪŽIAI IR TĘSTINUMAS (29 AUD.)

XIII–XIV amžiai ilgą laiką buvo laikomi bene geriausiai ištirtu Lietuvos 
istorijos periodu. Neseniai pasirodžiusios Edvardo Gudavičiaus ir Stepheno 
C. Rowello monografijos akivaizdžiai pademonstravo ankstesnių tyrimų
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ribas ir naujai aprašė du svarbius šio laikotarpio etapus. „Antropologinis 
posūkis“ politinėje ir socialinėje Europos istoriografijoje iškėlė klausimus,
į kuriuos turime ieškoti atsakymų ir mes. Pažindami to meto žmonių gy-
venimą, jų pasaulėžiūros, mąstysenos, žinijos horizontus, viduramžiškos 
visuomenės funkcionavimo principus, įvairių tautinių/konfesinių grupių 
koegzistenciją, geriau suvoksime, kaip funkcionavo tas sociopolitinis 
darinys, kurį įprasta vadinti ankstyvąja Lietuvos valstybe. Sekcijos daly-
viai, pasirinkę skirtingas XIII–XIV a. istorijos temas, pamėgins įžvelgti 
ilgalaikius procesus ir reikšmingus lūžius tariamai vientisoje ir nuoseklioje 
ikikrikščioniškos Lietuvos raidoje. Vienas svarbiausių klausimų: ar poky-
čiai užsienio politikos kryptyse, valstybinių struktūrų plėtroje, karyboje, 
prekyboje ir ekonomikoje, religiniame gyvenime buvo vienalaikiai, ar 
greičiau turime kalbėti apie įvairias ir galbūt prieštaringas istorinės raidos 
tendencijas. Naują šaltinių perskaitymą papildo atidesnis archeologijos 
duomenų interpretavimas.     

Sekcijos vadovas RIMVYDAS PETRAUSKAS

STEPHEN C. ROWELL (Lietuvos istorijos institutas) „Valstybingumas ir 
prekyba: kaip apmokėti LDK sąskaitas?“
ARTŪRAS DUBONIS (Lietuvos istorijos institutas) „Lietuvos užsienio poli-
tikos krypčių formavimasis XIII a.“
DARIUS BARONAS (Lietuvos istorijos institutas) „Vėluojantis Lietuvos 
krikštas – pritapimo prie Vidurio Europos problema“ 
EUGENIJUS SVETIKAS (Lietuvos istorijos institutas) „Lietuvos XIV a. istori-
jos konfesinių tyrimų kryptys: istoriografija ir archeologijos duomenys“
RIMVYDAS PETRAUSKAS (Vilniaus universitetas) „Ankstyvosios valstyb-
inės struktūros Lietuvoje“ 

SOVIETINĖ LIETUVA: VERTINIMŲ KONTROVERSIJOS 
IR KONTRASTAI (SENATO POSĖDŽIŲ SALĖ)

Ką tik pasirodžiusi kolektyvinė monografija „Lietuva 1940–1990: 
okupuotos Lietuvos istorija“ nubrėžė dabar pasiektas šio laikotarpio  
tyrimo ribas. Sekcijoje, kartu su minėto darbo autoriais bus anali-
zuojamos tolimesnių tyrimų kryptys, kad būtų galima atskleisti visą  
„Sovietinės Lietuvos“ fenomeną. Naujos šaltinių interpretacijos leis  
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atidžiau pažvelgti į homo sovieticus identiteto formavimą, sovietinio  
mentaliteto formavimo ir visuomenės kontrolės priemones.

Sekcijos vadovas ARVYDAS ANUŠAUSKAS

ARVYDAS ANUŠAUSKAS (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centras) „Sovietinė kontrolė – vertinimai ir interpretacijos“ 
ALGIRDAS JAKUBČIONIS (Vilniaus universitetas) „Lietuvos žmonės – tarp 
homo sovieticus ir tautinio mentaliteto“ 
ARVYDAS PACEVIČIUS (Vilniaus universitetas) „Atmintis ir istorija“ 
ARŪNAS STREIKUS (Vilniaus universitetas) „Istorinės atminties deformavi-
mas sovietinėje Lietuvoje“ 

14–18 VAL.

LIETUVOS ISTORIJOS TĘSTINUMO PROBLEMOS 
(SENATO POSĖDŽIŲ SALĖ)

Kai kurios istoriografijos jau senokai svarsto tautinės istorijos tęstinumo
problemas (vienas straipsnis prieš kurį laiką taip ir buvo pavadintas: „Ar 
Ukraina turi istoriją?“), t. y. kalbama apie problemas, kurios trukdo tau-
tinės istorijos naratyvui: valstybinio, institucinio, elitų perimamumo ir 
netgi kultūrinio tęstinumo dalykus. Lietuvos istoriografijoje ši tema šiek
tiek nagrinėta, nors didesnio dėmesio dar nesulaukė. Šioje sekcijoje ir bus 
mėginama aptarti, kaip tautinis naratyvas tas problemas sprendė anksčiau 
ar sprendžia dabar ir su kokiais naujais iššūkiais susiduria.

Sekcijos vadovas DARIUS STALIŪNAS

ARTŪRAS DUBONIS (Lietuvos istorijos institutas) „Lietuvos valstybės 
susikūrimas: baltarusių ir lietuvių istoriografijų koncepcijos“
BRIGITA SPEIČYTĖ (Vilniaus universitetas) „Lietuvos ir lietuvių literatūros 
istorija“
ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „XIX a. Lietuvos 
istorija – vėl „iš rūkų kylanti Lietuva“ ar istorinės ir modernios Lietuvos 
susitikimas?“
DARIUS STALIŪNAS (Lietuvos istorijos institutas) „Lietuviškojo naciona-
lizmo alternatyvos XIX a.“
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AIVAS RAGAUSKAS (Vilniaus pedagoginis universitetas) „Kiek turėjome 
Respublikų: Lietuvos valstybės kontinuiteto problema XX a. lietuvių 
istoriografijoje“

ISTORIJOS DIDAKTIKA LIETUVOJE – TARP SOVIETINIŲ 
INERCIJŲ IR VAKARŲ INOVACIJŲ (SPAUSTUVĖS AUD.)

Sekcija skirta svarstymams, kiek tradicinė (propedeutinė) istorijos di-
daktika kaip mokymo didaktika atsiveria naujiems teoriniams (istorijos 
didaktika kaip istorinės sąmonės didaktika) bei visuomeniniams (istorinės 
sąmonės transformacijos Lietuvoje per pastaruosius 15 metų) iššūkiams. 
Svarstymų išeities taškas – Vakarų teorinės minties poslinkiai istorijos 
didaktikoje, leidžiančios šiai disciplinai išsiveržti iš siaurių istorijos moky-
mo problemų ir imtis visuomeninės istorinės sąmonės formavimo ir kore-
gavimo uždavinių. Tokios ekspertizės aktualumas grindžiamas mintimi, 
jog pats istorijos mokymas yra labiau veikiamas visuomenėje egzistuojančių 
(iš prieškario – nacionalistinio naratyvo, iš sovietmečio – marksistinio/le-
ninistinio naratyvo) ar naujai besiformuojančių istorijos vaizdinių, nei pats 
jį veikia. Kaip šios problemos ir įtampos reiškiasi konkrečiai šiuolaikinėje 
Lietuvos istorijos didaktikoje ir istorinėje sąmonėje?

Sekcijos vadovas ARŪNAS POVILIŪNAS

ARŪNAS POVILIŪNAS (Vilniaus universitetas), Irena Šutinienė (Sociali-
nių tyrimų institutas) „,Didieji‘ istoriniai naratyvai ir istorinės sąmonės 
poslinkiai Lietuvoje 1990–2005 m.“

BENEDIKTAS ŠETKUS (Vilniaus pedagoginis universitetas) „Istorijos 
didaktikos disciplina Lietuvoje – istorijos mokymo analizė ar istorinės 
sąmonės ekspertizė?“

VIDA KNIŪRAITĖ (Vilniaus pedagoginis universitetas) „Istorijos vadovėliai 
Rusijos mokyklose ir „patriotinis auklėjimas“

ARŪNAS VYŠNIAUSKAS (Vilniaus universitetas) „Naujosios istorijos sovie-
tinė koncepcija ir jos didaktinės pasekmės“

Naujieji iššūkiai Lietuvos mokyklai:
EVALDAS BAKONIS („Šviesos“ leidykla) „Istorijos vadovėliai Lietuvoje – et-
nocentrinių ar multikultūrinių nuostatų formuotojai?“ 
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ALBINAS GALINIS (M. K. Čiurlionio menų gimnazija) „Tarp visuomenės 
ir istorijos tyrimų – istorijos mokytojo „dramos“ šiandienos Lietuvoje“

Diskusija: „PATRIOTIZMO IR „OBJEKTYVIZMO“ UGDYMAS DAU-
GIAPERSPEKTYVIOJE ISTORIJOS DIDAKTIKOJE“

LIETUVOS MIESTAI TARPDALYKINIŲ 
TYRIMŲ POLILOGE (29 AUD.)

Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų Lietuvos miestas – savitas, di-
namiškas istorinis darinys, akumuliavęs ir įkūnijęs materialinės kultūros 
reiškinius, sociopolitinius ir sociokultūrinius procesus, tapęs Europos teis-
inės kultūros sklaidos terpe, reflektavęs LDK visuomenės etnokonfesinę
įvairovę, skirtingais aspektais išryškinęs specifinį LDK raidos pobūdį,
sąlygojusį Lietuvos socialinės plėtros ypatumus jau vėlesniais laikais. Tai 
ir istoriškai kitusi urbanizuota, architektūros objektus koncentruojanti 
erdvė, funkcionuojanti dabartyje, todėl aktuali paveldosaugos požiūriu. 
Multidimensinis šio reiškinio pobūdis sąlygoja tai, kad jis yra įvairių 
mokslo disciplinų objektas. Įvairiaplotmę Lietuvos miestų raidos tematiką 
sporadiškai, koordinuotai ar institucionalizuotai plėtoja archeologai, o 
ypač miestų archeologijos specialistai, istorinės urbanistikos, socialinės 
ir teisės istorijos tyrėjai, architektūros ir meno istorikai. Tapo aktualu 
apibendrinti ir įvertinti įvairiais lygmenimis, skirtingomis kryptimis bei 
nevienoda apimtimi rutuliojamus miestų istorijos tyrimus; aktyvinti šia 
tema dirbančių mokslininkų polilogą, išsiaiškinti pastarojo sąlyčio taš-
kus bei raiškos formas; apsvarstyti galimybę akademinių tyrimų išdavas 
aktualizuoti visuomenėje. Tai ir paskatino prelegentus susiburti į atskirą 
sekciją. Pranešimų tikslas ir pobūdis dvejopi: 1) pateikti tam tikro miestų 
istorijos teminio sluoksnio tyrimų istoriografinę apžvalgą bei probleminį
vertinimą; (2) konkretaus tiriamojo darbo išdavas pristatyti kaip reprezen-
tatyvų pavyzdį, atspindintį atitinkamų tyrimų būklę bei metodologines 
inovacijas, brėžiantį ateities tyrimų gaires.

Sekcijos vadovė JOLANTA KARPAVIČIENĖ 

ZIGMANTAS KIAUPA (Vytauto Didžiojo universitetas) „Ką tiria LDK 
miestų istorija arba miestų istoriografijos lietuviškieji vingiai, dabartis ir
perspektyvos“
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GEDIMINAS VAITKEVIČIUS (Lietuvos istorijos institutas) „Archeologijos 
inovacijos miestų tyrimuose“
JOLANTA KARPAVIČIENĖ (Vilniaus universitetas) „Saksų-Magdeburgo 
teisės istoriografiniai kontekstai Europoje ir Lietuvoje“

RASA VARSACKYTĖ (Vytauto Didžiojo universitetas) „Kauno miesto tyri-
mai: sociokultūrinės istorijos link“
LINA BALAIŠYTĖ (Kultūros, filosofijos ir meno institutas) „Dailė LDK
mieste: tyrimų kryptys ir perspektyvos“
REMIGIJUS CIVINSKAS (Vytauto Didžiojo universitetas) „Stratifikacinių
modelių taikymo problemos XIX a. miestų visuomenių tyrimuose“
JŪRATĖ MARKEVIČIENĖ (Vilniaus dailės akademija) „Miesto formos 
identifikacija: tarpdalykiniai aspektai“

18–20 VAL. 
PLENARINIS POSĖDIS: ISTORIJA IR VISUOMENĖ 

(SENATO POSĖDŽIŲ SALĖ)

Moderatorius ANTANAS KULAKAUSKAS (Mykolo Romerio universitetas)
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Rugsėjo 17 d. šeštadienis

9–13 VAL.
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ISTORIJOS  

TYRIMAI: VAKAR–ŠIANDIEN–RYTOJ 
(SENATO POSĖDŽIŲ SALĖ)

Pranešėjai sutelks dėmesį į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos 
tyrimų būklės analizę, stengsis parodyti, kaip kito ir kinta tyrimų objekto 
samprata, atskleisti sukauptą įdirbį socialinės, politinės, kultūros, pagal-
binių istorijos mokslų srityse, kelti spręstinas problemas, svarstyti, kokias 
istoriko darbo perspektyvas atveria naujosios technologijos, pagrįsti seno-
sios Lietuvos istorijos tyrimų svarbą formuojant šiuolaikinės visuomenės 
pilietinę savimonę ir politinę kultūrą.

Sekcijos vadovė JŪRATĖ KIAUPIENĖ

JŪRATĖ KIAUPIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorijos samprata nuo Simono Daukanto iki šių dienų“ 
INGĖ LUKŠAITĖ (Lietuvos istorijos institutas) „Lietuvos kultūros istorijos 
tyrimai: šiandiena ir rytojus“ 
EDMUNDAS RIMŠA (Lietuvos istorijos institutas) „Pagalbiniai istorijos 
mokslai Lietuvoje: tyrimų būklė ir perspektyvos“ 
JURGITA ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ (Vilniaus universitetas) „Nekrikš-
čionių istorijos ir kultūros tyrimai: įveiktos ir neįveiktos istoriografijos
problemos“ 
EUGENIJUS JOVAIŠA (Vilniaus pedagoginis universitetas) „Senoji Lietuvos 
istorija naujajame raštingume

ISTORINĖ SĄMONĖ IR ISTORIJOS POLITIKA 
(SPAUSTUVĖS AUD.) 

Šiuolaikinės viešosios istorinės kultūros atžvilgiu istorikas mokslininkas 
atlieka ir kontrolieriaus, ir eksperto bei sanuotojo funkcijas. Atsižvelgiant 
į tai, šioje sekcijoje bus aptariamas realus dabartinio Lietuvos istorijos 
mokslo santykis su viešuoju XX amžiaus Lietuvos valstybės ir valstybin-
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gumo diskursu. Sekcijos darbo kryptis pagrįsta nūdienos istorinių tyrimų 
ir istorijos didaktikos jungties sampratos, atliepiančios aktualiausias 
istorinės sąmonės slinktis. Tai drauge atveria istorijos tyrimų teikiamas 
galimybes formuoti ir koreguoti visuomeninės istorinės sąmonės realijas. 
Moderniosios politinės Lietuvos istorijos suvokimo ir interpretacijos 
problemos sekcijos darbe bus aptariamos per istorinės ir pilietinės identi-
fikacijos prizmę.

Sekcijos vadovas NERIJUS ŠEPETYS

ARVYDAS ANUŠAUSKAS (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras) (kor. Liudas Truska, Vilniaus pedagoginis universitetas) 
„Kokia komunistinių kolaborantų vieta Lietuvos istorijos tyrinėjimuose 
ir suvokime“ 

DALIA KUODYTĖ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras) „Lietuvos karas su SSRS (1944–1953): kada ir kam partizanai 
taps saviškiais?“ 

SAULIUS SUŽIEDĖLIS (Millersvill’io universitetas) (kor. Nerijus Šepetys, 
Vilniaus universitetas) „Katastrofos pradžia 1941 m. vasarą: Lietuvos (lie-
tuvių) atsakomybė už litvakų likimą?“ 

ŠARŪNAS LIEKIS (Mykolo Romerio universitetas) (kor. Grigorijus Potašen-
ko, Vilniaus universitetas ir Vygandas Vareikis, Klaipėdos universitetas) 
„Tautinės mažumos Lietuvos istorijos politikoje: kiek/kuo nelietuvišką 
vaizduojame/vaizduosime valstybės praeitį?“ 

Diskusija: „PILIETIŠKUMAS IR PRISITAIKYMAS MODERNIOJOJE 
LIETUVOS ISTORIJOJE“ 

14–17 VAL. 
ISTORIOGRAFIJOS STRUKTŪROS POKYČIAI IR 

ISTORIOGRAFINĖS MOKYKLOS (SPAUSTUVĖS AUD.)

Sekcijos darbo kryptis skirta istoriografijos kaip paradigminės mokslo
kaitos refleksijai, konstruojančiai pagrindus naujoms istorikos, o kartu ir
istorijos mokslo struktūros sampratoms. Mokslo integracijos laikotarpiu 
istorija išgyvena ne vieną fenomenalų pasikeitimą, pradedant istorijos 
antropologizacija, sociologizacija, taikomųjų istorijos sričių instituciona-
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lizacija ir pan., baigiant naujais istoriniais siužetais studentų darbuose. 
Sekcija bando atliepti abu svarbiausius Lietuvos istorikų suvažiavimo už-
davinius: įvertinti istoriografijos permainas per 15 metų, o kartu įžvelgti
naujas istorijos funkcionavimo visuomenėje aplinkybes ir galimybes. Čia 
atsiveria platus svarstymų kontekstas: žvelgiama į istoriografijos pokyčius,
keliami istoriografinių tradicijų ir mokslinių bendrijų savivokos, istorikų
akademinio identiteto, pasaulėžiūrinių ir metodologinių slinkčių, istorio-
grafinių mokyklų sklaidos klausimai.

Sekcijos vadovas ZENONAS NORKUS

ALVYDAS JOKUBAITIS (Vilniaus universitetas) „Kuo istorikui naudinga 
istorika?“
RAMŪNAS TRIMAKAS (Mykolo Romerio universitetas) „Istorinė antro-
pologija – antropologinė istorija: perspektyvos Lietuvoje“
RASA ČEPAITIENĖ (Lietuvos istorijos institutas) „ Istorijos taikymų sritys: 
paveldosauga“
RŪTA ŠERMUKŠNYTĖ (Vilniaus universitetas) „Istorijos taikymų sritys: 
kino ir TV dokumentika“
AURELIJUS GIEDA, AURIMAS ŠVEDAS (Vilniaus universitetas) „Kuo 
svarbi istoriografijos istorija? Istorikų identiteto problemos Lietuvos isto-
riografijoje“
ALVYDAS NIKŽENTAITIS (Lietuvos istorijos institutas) „Istoriografinės mo-
kyklos Lietuvoje“
ANN KATHERINE ISAACS (Pizos universitetas) Informacinis pranešimas: 
„Tarptautinis istorikų tinklas – Clioh“ 

Diskusija: „KOKIOS BUVO, YRA IR GALI BŪTI ISTORIOGRAFIJOS 
MOKYKLOS?“

18 VAL. 
SUVAŽIAVIMO UŽDARYMAS


