
 

„PASIMATUOK ISTORIKO RŪBĄ“ 

 

Prof. dr. Zenonas Butkus. Projektas „Lietuvos užsienio politikos dokumentai“, t. 1, 1918 - 1920 

m. Dalyvaudami šiame projekte studentai galėtų vykdyti Vasario 16 – osios aktu atkurtos valstybės 

pirmųjų užsienio politikos dokumentų (tiek publikuotų, tiek ir tebesaugomų archyvuose) paiešką, 

juos interpretuoti, apdoroti, sisteminti ir sudėlioti pagal svarbą mūsų valstybingumo istorijai. Taip 

pat ugdytų gebėjimą rašyti tų dokumentų komentarus (tiek istorinius, tiek archeografinius, tiek 

šaltinotyrinius).  Zenonas.butkus@if.vu.lt  

 

Dr. Tomas Čelkis, Projektas: “Vietovės istorija. XVIII a. Vilniaus Bernardinų sodo planai – kas 

buvo ir kas liko? (lyginamasis tyrimas)“. Studentai supažindinami su istorinės geografijos tyrimų 

samprata, specifika ir  metodika; išnagrinėjami atrinkti XVIII a. sodo kartografiniai šaltiniai; 

vykstama į Bernardinų sodą; remiantis šaltinių duomenimis ir google Earth rodmenimis, ieškoma 

dabartyje išlikusių objektų – nuo pastatų iki daržų (=gėlynų) ir takelių išsidėstymo; aprašomas 

esamas sodo planas ir sykiu fiksuojama ką pavyko rasti „autentiško“, pagal senųjų planų medžiagą. 

Palyginami esami sodo plano duomenys su XVIII a. duomenis ir parengiama ataskaita. 

pastas.tc@gmail.com   

 

Dr. Norbertas Černiauskas. Projektas "Lietuvos politinės minties paveldas". Publikuotų 

tarpukario Lietuvos socialinės politikos minties tekstų paieška, aptarimas ir ruošimas publikavimui 

(vyresniųjų kursų studentai). 

 

Dr. Marius Ėmužis. Projektas "Vilniaus universiteto studentijos organizavimasis, tradicijos ir 

kasdienybė sovietmečiu". Šaltinių apie VU studentų dalyvavimą pasipriešinimo judėjimuose, apie 

kraštotyros ir panašių draugijų veiklą, apie studentų kasdienybę ir studentiškas tradicijas, paieška ir 

analizė. Marius.emuzis@gmail.com  

 

Doc.dr. Liudas Jovaiša. LDK kultūros ir Bažnyčios veikėjų biogramų rašymas ir redagavimas 

lietuviškoje "Vikipedijoje" liudas.jovaisa@gmail.com  

 

Doc. dr. Salvijus Kulevičius. Projektas „Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas 

(Šiaulių apskritis)“. Darbo pobūdis: medžiagos rinkimas archyvuose ir iš įvairaus pobūdžio 

publikacijų apie istorinius vėjo malūnus; interviu (sakytinės istorijos garso įrašų) apie istorinius 

vėjo malūnus šifravimas. 
Projektas „Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“. Darbo pobūdis: medžiagos 

rinkimas iš įvairaus pobūdžio šaltinių ir publikacijų apie siaurojo geležinkelio istoriją Šiaurės Lietuvoje; 

surinktos medžiagos sisteminimas, apibendrinimas ir mokslo bei paveldo sklaidai skirtų tekstų rengimas. 

 Salvijus.kulevicius@if.vu.lt  

 

Doc. dr. Grigorijus Potašenko. Projektas "Lietuvos sentikių bažnyčia XX a.", studentai kviečiami 

atlikti mikrotyrimus; pav., einant į archyvą ar vartant periodiką ir istoriografiją; mokslo 

populiarinimo srityje  rengti ir dalyvauti naujų knygų pristatymus; rengiant "Tautinių mažumų 

įstatymo" projektą (rengia Tautinių mažumų departamentas) galima susipažinti su siūlomais šio 

projekto variantais, sužinoti apie įstatymų rengimo, svarstymų "virtuvę" ir kontekstus. 

Grigorijus.potasenko@if.vu.lt  

 

Prof. dr. Arūnas Streikus Projektas ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos archyvo 

rekonstrukcija ir tyrimas" Projekto tikslas  - identifikuoti vietas (atminties institucijų fondai, 

privačios kolekcijos), kuriose saugomi su Kronikos leidyba susiję rašytiniai (pirminiai publikacijų 
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tekstai, leidėjų egodokumentai etc.), daiktiniai (dauginimo prietaisai, mikrofilmuota medžiaga, 

originalūs leidinio egzempioriai etc.), ikonografiniai šaltiniai. Tyrimo pagrindu bus rengiama 

pažyma Kronikos įtraukimui į UNESCO programos ,,Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą. 

Arunas.streikus@if.vu.lt  

 

Doc. dr. Nerijus Šepetys. Darbą su nacių okupacijos laikais užrašytais ar tų laikų patyrimus 

fiksuojančiais egodokumentais: "Naikinimo akivaizdoje: (ne)blogio (ne)išgyvenimas ir 

(ne)paliudijimas". Darbas apimtų paiešką, atranką, skaitymą, apdorojimą ir interpretaciją. 

nerowlf@gmail.com  

 

Prof. dr. Jurgita Verbickienė. Projektas "Grįžtanti atmintis- Recovering memory" (daugiau 

informacijos https://www.vu.lt/apiemus/istorija/griztanti-atmintis) istorinis tyrimas nustatant 

potencialius nominantus ir rengiant jų biogramas. 

Lietuvos žydų istorijos ir personalijų kalendoriaus sudarymas; XVIII a. antros pusės infrastruktūros 

šaltinių (ar tam tikros jų grupės, pav. inventorių, senosios kartografijos ir pan.) identifikavimas ir 

skaitmeninimas; Lietuvos urbanistinių vietovių XVIII a. datuojamų archeologinių radinių 

(socioekonomikos tyrimo kryptis) sąvado sudarymas (informacijos parengimas). 

Jurgita.verbickiene@if.vu.lt  
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