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ISTORIJOS LABORATORIJA

Kviečia 9-12 klasių mokinius
2017 m. balandžio 22 d., 11.00 – 15.30 val.,
Istorijos fakultetas, 211 auditorija
Istorijos ir kultūros tyrimai, antropologiniai ir archeologiniai eksperimentai: nuo kasdienybės rekonstrukcijos iki istorinio detektyvo. Sėkmingai atlikus kūrybines ir analitines užduotis, Jums bus įteiktas
Jaunojo istoriko tyrėjo pažymėjimas.

Jei susidomėjote – registruokitės adresu reda.nemickiene@if.vu.lt
Daugiau informacijos: www.if.vu.lt;

Jūsų laukia šie eksperimentai:
♦ "Dramatiški Lietuvos-Lenkijos santykiai XX amžiuje: nuo nepavykusio valstybių sąjungos atkūrimo bandymo iki strateginės partnerystės"
Lenkų ir lietuvių valstybingumo atkūrimo programų susikirtimas po Pirmojo pasaulinio karo,
L. Želigovskio „maištas“ ir Vilniaus užėmimas,
1921 m. bandymai atkurti abiejų valstybių
sąjungą, pasibaigę pasikėsinimu į tuometinį Lietuvos ministrą pirmininką Ernestą Galvanauską,
1938 m. Varšuvos ultimatumas Kaunui dėl oficialių diplomatinių santykių užmezgimo ir kiti
lūžiniai dvišalių santykių momentai bus
nagrinėjami istorijos laboratorijoje. Remdamiesi
autentiškų dokumentų analize sieksime rekonstruoti mažiau žinomas, mįslingas šių įvykių
aplinkybės.

♦ "Tarp klausyklos, šalavijo ir teleskopo: jėzuitų pėdsakai Vilniaus universitete "
Jėzuitų įkurtas Vilniaus universitetas kitados buvo ne vien
aukštoji mokykla, bet ir vienuolynas, gimnazija, bažnyčia, vaistinė, spaustuvė, kepykla ir net bravoras. Orientacinio žaidimo
tikslas – surinkti kuo daugiau jėzuitų buvimo ir veiklos
„įkalčių“ Universiteto pastatuose, kiemuose ir Šv. Jono
bažnyčioje. Turbūt nereikia nė sakyti, kad pėdsekiaudami
susipažinsite ir su svarbiais Lietuvos Bažnyčios ir kultūros istorijos dalykais...

♦ "LDK valdovo asmeninės vėliavos kariai"
Per žymiausias Lietuvos valstybes šventes,
užsienio
valstybių
vadovų
sutikimus,
valstybės vėliavos pakėlimus tarp šių dienų
Lietuvos kariuomenės garbės kuopos karių
mes matome ir tuos, kurie dėvi Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio
laikų aprangą ir ekipuotę. Susipažinkite su
rekonstruota XIV a. Lietuvos karių apranga ir
ginkluote, sužinokite kuo ši istorinė rekonstrukcija skiriasi nuo vaidybiniuose filmuose
kuriamo kario įvaizdžio, kokiais šaltiniais
remtasi. Sužinosite kiek kliūčių patyrė istorinės rekonstrukcijos šalininkai, kiek dėl
įgimto lietuvių kuklumo ar dirbtinio nepilnavertiškumo iki paskutinio momento nebuvo
aišku, ar sutinkant viešinčią mūsų šalyje Didžiosios Britanijos karalienę pasaulis pamatys šias rekonstrukcijas ir kaip jas įvertino Jungtinės karalystės valdovė. Taip apsirengę ir apsiginklavę lietuvių elitiniai kariai, tarnavę LDK valdovo asmeninėje vėliavoje,
dalyvavo garsiausiuose XIV a. – XV a. pradžios mūšiuose, lydėjo Algirdą žygiuose į Maskvą 1368 m., 1378 m. ir 1372 m., kai Lietuvos valdovas, atrėmęs ietį į miesto sieną, sušuko: „Maskvos didysis kunigaikšti, atmink, kad lietuvių ietis stovėjo prie Maskvos!“.

