KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Informacijos ir žinių vadybos katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritis:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
T – Taikomieji moksliniai tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas
10 - Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

Darbo
pradžia,
pabaiga

INFORMACIJOS IR
ŽINIŲ VALDYMO
VEIKLOS
SKATINANT
INOVACIJŲ KŪRIMĄ
INFORMACINĖS
VISUOMENĖS
PLĖTROS
KONTEKSTE.

2017–
2020

Tirti informacijos ir žinių
valdymo, informacijos
sklaidos raiškas,
informacinių ir
komunikacinių
technologijų įtaką
skatinant inovacijų kūrimą
organizacijose
informacinės visuomenės
plėtros kontekste.

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
dr. (HP) Z.
Atkočiūnienė,
profesorė
Vykdytojai:
dr. A. Mikalauskienė,
profesorė,
dr. L. Stundžė,
docentė,
dr. S. Preidys,
asistentas
dr. D. Siudikienė,
asistentė,
dr. I. Girnienė,
asistentė,
dr. V. Jagdzevičienė,
asistentė,
J. Gribovskis,
doktorantas,
V. Vatkevičius,
doktorantas.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Mokslinių
tyrimų
temos:
tirti
informacijos
ir
žinių
valdymo,
komunikacijos veiklas organizacijose ir
jų pokyčius, nulemtus informacinės
visuomenės,
žiniomis
grįstos
ekonomikos raiškos; tirti informacijos
valdymo požiūrius ir modelius taikant
tarptautinių ir Lietuvos standartų
siūlomus informacinių technologijų
valdymo metodus; tirti užsienio šalių
gerąsias praktikas, plėsti tarptautinį
mokslininkų bendradarbiavimą, skleisti
mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinėje
mokslinėje erdvėje.
Parengti ir išleisti
mokslo darbų
„Informacijos mokslai“ 4 tomus (40 aut.
lankų); publikuoti mokslinius straipsnius
Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose
mokslo leidiniuose (Z. Atkočiūnienė,
L. Stundžė, A. Mikalauskienė, I.
Girnienė, D. Siudikienė, S. Preidys, V.
Jadzgevičienė,
J.
Gribovskis,
V.
Vaitkevičius);
parengti
ir
išleisti
mokslinių
straipsnių
rinkinį
„Informacijos ir žinių valdymas verslo
organizacijoje” (Z. Atkočiūnienė,
L. Stundžė, A. Mikalauskienė, I.
Girnienė, D. Siudikienė, S. Preidys, V.
Jadzgevičienė,
J.
Gribovskis,
V.
Vaitkevičius).

Surengti
nacionalinę
mokslinę
konferenciją „Informacijos ir žinių
valdymo teorijos ir praktikos raiškos”,
dalyvauti rengiant KF
tarptautinę
konferenciją
„Komunikacijos
ir
informacijos
mokslai
tinklaveikos
visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“.

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Lyčių studijų centras
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
20. Lyčių lygybės įgyvendinimas
Lietuvoje
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
T – Taikomieji moksliniai tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

LYČIŲ
PROBLEMATIKOS
RAIŠKA IR SKLAIDA
SOCIOKULTŪRINIA
ME KONTEKSTE
Tirti lyties raišką ir
sklaidą, lyties sąveikų su
kitomis sociodemografinėmis
charakteristikomis
ypatumus viešojoje ir
privačiojoje sferose,
atotrūkio tarp lyčių
struktūrines ir
subjektyvias priežastis bei
pasekmes, atsižvelgiant į
sociokultūrinį kontekstą.

Darbo
pradžia,
pabaiga

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)

2018-2021 Vadovė:
dr. Lijana Stundžė,
docentė.
Vykdytojos:
dr. Ilona Michailovič,
docentė
dr. Aurelija
Novelskaitė, docentė
dr. Deimantė
Šėporaitytė-Vismantė,
asistentė

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Atlikti lyties raiškos ir sklaidos
visuomenėje praktikų, lyčių stereotipų,
nuostatų ir lūkesčių įtakos individų
tapatybės
raiškai,
atsižvelgiant
į
visuomenės įvairovę, tyrimus; tirti lyties,
negalios ir kitų pamatinių sociodemografinių charakteristikų tarpusavio
sąveikų raišką skirtingose socialinėse
dimensijose (mikro, mezo, makro) ir
kontekstuose
(profesiniame,
ekonominiame, kultūriniame).
Parengti dvi mokslo studijos „Lyčių
studijos: aktualios problemos, teorijos,
tyrimo metodai“ dalis.
Kartu su Informacijos ir žinių vadybos
katedra surengti nacionalinę mokslinę
konferenciją „Informacijos ir žinių
valdymo teorijos ir praktikos raiškos“,
kurioje bus sekcija skirta lyčių
problematikos mokslinei analizei.
Publikuoti
mokslinius
straipsnius
Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose
(I. Michailovič, A. Novelskaitė, L.
Stundžė, D. Šėporaitytė-Vismantė).
Dalyvauti
tarptautinėje
mokslinėje
konferencijoje
„Komunikacijos
ir
informacijos
mokslai
tinklaveikos
visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“.
Surengti mokslinį seminarą.

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Bibliotekininkystės ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centras
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
12. Paveldo tapsmas ir komunikacija
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
(30 proc.)
T – Taikomieji moksliniai tyrimai (70
proc.)
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas
BIBLIOTEKŲ
VEIKLOS IR
INFORMACIJOS
ORGANIZAVIMAS
SUMANIOS
VISUOMENĖS IR
SUMANAUS
VALDYMO
SĄLYGOMIS
Vykdyti aukščiausiojo
lygio mokslinius tyrimus
bibliotekų veiklos ir
informacijos organizavimo
srityse, diegti įvairaus
lygio ir pobūdžio
sinergijas, siekiant
identifikuoti aktualius
žinių kūrimo laukus ir
sudaryti sąlygas plėtoti
kuo geresnės kokybės
mokslinius tyrimus;
didinti tyrėjų paskatas, kad
jų veikla atitiktų
tarptautinius mokslo
standartus.

Darbo
pradžia,
pabaiga

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)

2017-2020 Vadovė: dr. Regina
Varnienė-Janssen,
docentė
Vykdytojai:
dr. Vincas Grigas,
asistentas
dr. Jūratė Kuprienė,
asistentė
dr. Marija Prokopčik,
asistentė
dr. Jurgita
Rudžionienė, asistentė.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Mokslinių tyrimų temos: mokslinę
produkciją apibūdinančių metaduomenų,
naudojamų mokslo institucijos ir
mokslininko veiklos vertinimui ir
sklaidai,
rengimo
tendencijos
(J.
Kuprienė, bus pasitelkiami kitų padalinių
VU
tyrėjai);
mokslo
institucijų
bendradarbiavimo geroji ir blogoji
patirtis kuriant ir naudojant nacionalines
mokslines produkcijos talpyklas (J.
Kuprienė,
R.
Varnienė-Janssen);
mokyklos
bibliotekininko
kaip
informacinio
raštingumo
ugdytojo
kontūrai Lietuvoje ir Lenkijoje (V.
Grigas); kokybinių rodiklių taikymas
bibliotekininkystės
tyrimuose
ir
akademinių bibliotekų veiklos vertinime
(M.
Prokopčik,
J.
Rudžionienė);
mokslinių duomenų naudojimas ir
valdymas (J. Rudžionienė).
Paskelbti mokslinį straipsnį periodiniame
ar
tęstiniame
mokslo
leidinyje,
indeksuojamame SCOPUS duomenų
bazėje (V. Grigas); paskelbti mokslinius
straipsnius kituose tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
periodiniuose
ar
tęstiniuose leidiniuose (J. Kuprienė, R.
Varnienė-Janssen, M. Prokopčik).
Skaityti pranešimus tarptautinėse ir

nacionalinėse mokslinėse konferencijose
(V.Grigas, J. Kuprienė, M. Prokopčik, J.
Rudžionienė, R. Varnienė-Janssen);
organizuoti tarptautinį seminarą –
mokymus bibliotekininkams – tuo tikslu
parengti ir pateikti paraišką LMT ar KM
finansavimui gauti (R. Varnienė-Janssen,
J. Kuprienė, M. Prokopčik, V. Grigas).
Dalyvauti teikiant paraiškas Lietuvos
mokslų tarybai (V. Grigas).

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Skaitmeninių medijų laboratorija
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
(50 proc.)
T – Taikomieji moksliniai tyrimai (50
proc.)
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
10 – Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida
11 - Politinė ir socialinė sistema, jos
struktūra ir raida
12 - Bendra pažinimo plėtra

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas
SKAITMENINIŲ
MEDIJŲ PANAUDOS
BŪDŲ, KONTEKSTŲ
BEI POVEIKIO
SKIRTINGAIS
LYGMENIMIS
(VISUOMENĖS,
ORGANIZACIJŲ IR
INDIVIDŲ)
FUNDAMENTINIAI
IR TAIKOMIEJI
TYRIMAI
Siekiant praplėsti žinojimo
ribas plėtoti tarptautinio
lygio mokslinius tyrimus
skaitmeninių medijų
naudojimo srityse,
bendradarbiaujant su
Lietuvos ir užsienio
mokslo, valstybinėmis
institucijomis bei verslu.

Darbo
pradžia,
pabaiga

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)

2017-2020 Vadovas: dr. Andrius
Šuminas , docentas
Vykdytojai:
dr. Elena Macevičiūtė,
profesorė
doc. dr. Arūnas
Gudinavičius,
doc. dr. Zinaida
Manžuch, doc. dr.
Erika Janiūnienė, doc.
dr. Deimantas
Jastramskis,
dokt. Arnas
Aleksandravičius,
dokt. Mindaugas
Savickas, laborantas
Justinas Červokas

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Mokslinių tyrimų temos: skaitmeninių
knygų viršelių tendencijų tyrimas (A.
Gudinavičius, A. Šuminas, J. Červokas);
skaitmeninių
knygų
naudojimas
akademinėse
bibliotekose:
(E.
Macevičiūtė, A. Gudinavičius, A.
Šuminas); skaitmeninio kultūros turinio
valdymo ir sklaidos problemos ir
galimybės (Z. Manžuch); informacinių
paslaugų verslui kokybės vertinimas
(E.Janiūnienė); žiniasklaidos reguliavimo
veiksnių kaitos tyrimas (D. Jastramskis).
Paskelbti mokslinę monografiją (D.
Jastramskis); paskelbti mokslinį straipsnį
periodiniame ar tęstiniame leidinyje,
turinčiame
cituojamumo
rodiklį
Clarivate Analytics Web of Science arba
SCOPUS
duomenų
bazėse
(E.
Macevičiūtė, A. Gudinavičius, A.
Šuminas);
paskelbti
mokslinius
straipsnius kituose tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
periodiniuose
ar
tęstiniuose moksliniuose leidiniuose (A.
Gudinavičius,
E,
Janiūnienė,
D.
Jastramskis, Z. Manžuch, A. Šuminas).
Teikti paraišką Lietuvos mokslo tarybos
nacionalinei
programai
Modernybė
Lietuvoje
tema:
Nelegalus
knygų
platinimas (piratavimas) kaip šalutinis
kūrybinių industrijų reiškinys ir modernios

kultūrinės
sistemos
dalis
(A.
Gudinavičius,
A.
Šuminas,
E.
Macevičiūtė).
Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse
konferencijose
(A.
Gudinavičius,
E,
Janiūnienė,
D.
Jastramskis, Z. Manžuch, A. Šuminas).

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Dokumentinių medijų atropologijos katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
1. Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
12. Paveldo tapsmas ir komunikacija
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
2. Lituanistika
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
(60 proc.)
T – Taikomieji moksliniai tyrimai (40
proc.)
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas
10- Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas
DOKUMENTINĖ
KOMUNIKACIJA IR
MEDIJOS: TEORIJA,
ISTORIJA,
SKAITMENINIMAS.
Plėtoti inovatyvius
dokumentinių medijų
antropologijos ir
archeologijos, bibliotekų,
archyvų ir kitų atminties
institucijų ir jų rinkinių
raidos ir rašytinio paveldo
tyrimus

Darbo
pradžia,
pabaiga
2016–
2020

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
dr. A. Pacevičius,
profesorius
habil. dr. A. Walter,
profesorius,
dr. L. Juchnevič
asistentė,
E. Sėdaitytė,
doktorantė,
A. Valinčiūtė,
doktorantė.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Rengti
monografijas
,,Vilniaus
universiteto bibliotekos istorija” (A.
Pacevičius), ,,Vienos dovanos istorija:
Vilniaus universiteto rinkinys Suomijos
nacionalinėje
bibliotekoje”
(A.
Pacevičius),
,,Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveikos
visuomenėje: Lietuvos atvejis“ (L.
Juchnevič);
rengti
ir
publikuoti
mokslinius straipsnius (L. Juchnevič, A.
Pacevičius, A. Walter); išleisti šaltinio
publikaciją “Mykolas Girdvainis (1841–
1925). Autobiografija” (A. Pacevičius)
serijoje ,,Lietuvos egodokumentinis
paveldas“;
išleisti tęstinio leidinio ,,Bibliotheca
Lituana“ V tomą, rengti publikavimui
„Bibliotheca Lituana” VI tomą.
Organizuoti ir dalyvauti nacionalinėje
konferencijoje ,,Genealogija ir lokalinė
istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida”
(kartu
su
Panevėžio
Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka,
2018 m. I ketvirtis) ir dalyvauti
tarptautinėje
konferencijoje
,,Komunikacijos ir informacijos mokslai
tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir
įžvalgos. IV” ir organizuoti sekcijos
,,Dokumentinių medijų atropologija”
sekcijos
darbą
(II
ketvirtis).

Bendradarbiavimo su Eutino bibliotekos
(Vokietija)
Kelionių
dokumentikos
tyrimų centru sutarties pagrindu parengti
2019 m. tarptautinės konferencijos
,,Kelionės egodokumentinėje raštijoje”
koncepciją ir programą.

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Knygotyros ir leidybos tyrimų katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
1. Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
12. Paveldo tapsmas ir komunikacija
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
2. Lituanistika
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
T – Taikomieji moksliniai tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas
10 - Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas
DOKUMENTINIŲ
MEDIJŲ KAITA IR
RAIŠKOS
Analizuoti rankraštinių ir
spausdintinių medijų
raiškas įvairiais istoriniais
periodais, tirti jų paveldą
Lietuvoje, plėtoti
tradicinių ir skaitmeninių
medijų leidybos reiškinių
ir procesų tyrimus,
fundamentinius ir
taikomuosius knygotyros,
kodikologijos, epigrafikos,
dokumentotyros,
mediotyros ir leidybos
tyrimus.

Darbo
pradžia,
pabaiga
2016–
2020

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Vadovas:
Parengti ir išleisti VU mokslinio žurnalo
prof. dr. A. Navickienė, „Knygotyra“ 70 ir 71 tomus (38 aut. l.,
profesorė
sudarytojai: A. Braziūnienė, D. Kaunas,
A. Navickienė); tęsti darbus prie
Vykdytojai:
monografijų „LDK rankraštinė knyga iki
prof. habil. dr. D.
XVI a. vidurio“ (R. Cicėnienė) ir
Kaunas, vyriausias
„Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas
mokslo darbuotojas,
Martynas Jankus“ (D. Kaunas); skelbti
prof. dr. R. Misiūnas,
fundamentinius
knygotyros,
profesorius,
kodikologijos,
epigrafikos,
doc. dr. A.
dokumentotyros,
mediotyros
ir
Braziūnienė, docentė,
taikomuosius leidybos tyrimų rezultatus
dr. T. Petreikis,
nacionaliniuose
ir
tarptautiniuose
asistentas,
moksliniuose periodiniuose ir tęstiniuose
dr. K. Tolkačevski,
leidiniuose
(A.
Braziūnienė,
R.
asistentas,
Misiūnas, A. Navickienė, T. Petreikis, K.
dr. R. Cicėnienė,
Tolkačevskis)
bei
tarptautiniuose
lektorė,
renginiuose
(A.
Braziūnienė,
R.
I. Kažuro, doktorantė,
Cicėnienė, D. Kaunas, R. Misiūnas, A.
F. Kepalienė,
Navickienė, T. Petreikis). Surengti
doktorantė,
tarpdalykinį
seminarą
„Šaltinių
A. Urbanavičiūtė,
publikacija: paskirtis, rengimo metodika
doktorantė.
ir vertinimai“, prisidėti rengiant KF
tęstinę
tarptautinę
konferenciją
„Komunikacijos ir informacijos mokslai
tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir
įžvalgos. IV“. Dalyvauti valstybinės
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024 m. programos projekte (Nr. LIP073/2016/LSS-160000-398)

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis):
S 000 Socialiniai mokslai
(08S Komunikacija ir informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
1. Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
2. Lituanistika
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
T – Taikomieji moksliniai tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas
10 - Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

Darbo
pradžia,
pabaiga

MEDIJŲ, KULTŪROS, 2017–
POLITIKOS
IR 2020
PILIEČIŲ
AKTYVUMO
KONVERGENCIJOS
LIETUVOJE
IR
GLOBALIAME
PASAULYJE
Pasitelkiant kritines ir
interpretacines mokslinių
tyrimų prieigas atskleisti,
kokios medijų, kultūros,
politikos ir pilietiškumo
konvergencijos dominuoja
Lietuvos vaizdo kultūroje
ir kaip jos funkcionuoja
globaliame kontekste

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
Dr. R. Šukaitytė,
docentė,
Vykdytojai:
dr. R. BitinaitėŠirvinskienė, docentė,
dr. K. Kirtiklis,
docentas,
dr. M. Petrikas,
docentas,
dr. T. Petrikis,
docentas,
R. Kregždaitė,
asistentė,
A. Dabrovolskas,
doktorantas,
M. Meilutytė,
doktorantė,
R.Stonytė, doktorantė.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis
2018 metams

Parengti ir paskelbti monografiją
preliminaria tema „Įrėminta erdvė.
Lietuvos sovietmečio scenografija (19451989) (iki 10 aut. lankų, lietuvių kalba,
autorė R. Bitinaitė-Širvinskienė).
Parengti ir paskelbti straipsnių rinktinę
tema „Kultūra, politika ir visuomenė:
socialinės
tikrovės
mediacija,
(re)konstravimas ir kritika“ (8-9 aut. l.,
sudarytojai K. Kirtiklis, R. Šukaitytė;
autoriai A. K. Kirtiklis, M. Petrikas, R.
Stonytė, R. Šukaitytė). Parengti ir
paskelbti straipsnį preliminaria tema
Janinos Malinauskaitės ne/moteriška
scenografija in: Acta Academiae Artium
Vilnensis, VDA leidykla (1 aut. l.,
lietuvių kalba, autorė
R. BitinaitėŠirvinskienė). Parengti straipsnius anglų
kalba: Between East and West: A Case
Study in Popular Entertainment of
Interwar Lithuania (1 aut. l., autorius M.
Petrikas) ir Representation of Poverty in
Polish,
Lithuanian
and
Latvian
Documentary Films of the Postcommunist
Period. Studies of Eastern European
Cinema, Routledge (Francis &Taylor
leidėjų grupė), 2018. Vol. 9, no 1. (1
aut. l., autorės
R. Šukaitytė, E.
Mazierska).
Sudaryti
ir
paskelbti
periodinio

mokslinio
leidinio
„Informacijos
mokslai“ teminį numerį, skirtą žiūrovo
problematikai vaizdo kultūroje (10-12
aut. l., lietuvių kalba, sudarytoja R.
Šukaitytė, autoriai R. Šukaitytė,
A.
Dabrovolskas,
M.
Meilutytė,
M.
Petrikas, T. Petrikis, R. BitinaitėŠirvinskienė).
Parengti ir išspausdinti konferencijos
pranešimą Meassuring cultural and
creative industries by CII (cultural and
creative industries index) leidinyje „20th
International Conference of the ACEI,
Proceedings“ (R. Kregždaitė).
Mokslininkų tarpinius tyrimų rezultatus
pristatyti
nacionaliniuose
ir
tarptautiniuose
mokslo
ir
meno
renginiuose (R. Bitinaitė-Širvinskienė,
A. Dabrovolskas, K. Kirtiklis, M.
Meilutytė, M. Petrikas, T. Petrikis, R.
Stonytė, R. Šukaitytė, R. Kregždaitė).
Dalyvauti
rengiant
svarbius
Komunikacijos fakulteto renginius.

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Korporatyvinės komunikacijos tyrimų katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis):
S 000 Socialiniai mokslai
(08S Komunikacija ir informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
1. Lituanistika: filologinis, kultūrinis ir
tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir plėtra
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritis:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
T – Taikomieji moksliniai tyrimai
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas
10 - Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

Darbo
pradžia,
pabaiga

2017–
KORPORATYVINĖS
2020
KOMUNIKACIJOS
KAITOS
TYRIMAI
LIETUVOJE:
REPUTACIJOS,
PASITIKĖJIMO,
TVAROS DISKURSŲ
ANALIZĖ
Tyrimo tikslas – tirti
teorines, metodologines,
praktines korporatyvinės
komunikacijos
ir
jos
išvestinių sričių kaitos
tendencijas
ir
problematiką,
atlikti
korporatyvinės
komunikacijos
diskurso
(dalyvių,
konteksto,
naratyvo) ir jo kaitos
analizę.

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
Dr. Renata
Matkevičienė, docentė,
Vykdytojai:
dr. Marija Stonkienė,
docentė,
dr. Beata
Grebliauskienė,
docentas,
dr. Maryja Šupa,
asistentė,
Erika Nabažaitė,
doktorantė,
Lina Tamutienė,
doktorantė.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis
2018 metams

Paskelbti
mokslinį
straipsnį
„Informacijos mokslų“ žurnale; kartu su
Lietuvos ryšių su visuomene specialistų
sąjunga rengti Ryšių su visuomene
terminų žodyną (R. Matkevičienė).
Dalyvauti
tarptautinėse
mokslinėse
konferencijose (pateiktos dvi pranešimų
santraukos,
M.
Stonkienė,
R.
Matkevičienė, E. Nabažaitė);
Dalyvauti mokslininkų tinklo COST
veikloje (doc. dr. Renata Matkevičienė).

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Muzeologijos katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis)
MTEP programa
Darbo pobūdis
Ūkio ekonominė-socialinė sfera
Mokslo sritis (kryptis):
Socialiniai mokslai (08S
Komunikacija ir informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
1. Lituanistika: filologinis, kultūrinis
ir tarpdalykinis aspektai. Tyrimai ir
plėtra
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos
visuomenėse
12. Paveldo tapsmas ir komunikacija
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritis:
2. Lituanistika
Darbo pobūdis:
F, T, E
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas
10 - Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida
11 - Politinė ir socialinė sistema, jos
struktūra ir raida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

Darbo
pradžia,
pabaiga

2017–2020
PAVELDO
KOMUNIKACIJOS,
MUZIEJAUS
IR
MUZEALUMO
REIKŠMĖ
SOCIALINEI
SANGLAUDAI
IR
EKONOMINIAM
AUGIMUI
LIETUVOJE
Atlikti
šių
tematikų
muzeologijos tyrimus:
1.
Kultūros
paveldo
skaitmeninimas,
skaitmeninė
paveldo
komunikacija
ir
skaitmeniniai muziejai.
2.
Socialinių
verčių
kūrimas
muziejų
ir
paveldo
komunikacijos
veiklose.
3. Trauminio paveldo
komunikacija ir socialinė
reikšmė,
trauminis
paveldas muziejuose.

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
dr. Rimvydas Laužikas,
profesorius
Vykdytojai:
dr. Arūnas Puškorius,
docentas
dr. Rita Repšienė,
docentė
dr. Juozapas Blažiūnas,
docentas
dr. Žygintas Būčys,
asistentas
dr. Vykintas
Vaitkevičius, asistentas
Donata Armakauskaitė,
doktorantė
Tomaš Božerocki,
doktorantas
Nadzeya Charapan,
doktorantė
Neringa LatvytėGustaitienė, doktorantė
Ingrida Vosyliūtė,
doktorantė,
Tadas Žižiūnas,
doktorantas.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Paskelbti mokslinį straipsnį periodiniame
ar tęstiniame leidinyje, turinčiame
cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics
Web of Science arba SCOPUS duomenų
bazėse (1 straipsnis atiduotas spaudai,
autoriai: R. Laužikas, V. Vaitkevičius, I.
Vosyliūtė); tris mokslinius straipsnius
kituose periodiniuose ar tęstiniuose
mokslo leidiniuose: (I. Vosyliūtė, R.
Repšienė, A. Puškorius, V. Vaitkevičius,
T. Božerocki).
Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse konferencijose ir perskaityti
aštuonis pranešimus (R. Laužikas, I.
Vosyliūtėė,
V.
Vaitkevičius,
D.
Armakauskaitė, N. Latvytė-Gustaitienė,
T. Žižiūnas, N. Charapan, T. Božerocki).
Dalyvauti tarptautiniame moksliniame
projekte. CA COST Action CA15201,
„Archaeological practices and knowledge
work in the digital environment“. 20162020. (R. Laužikas, T. Žižiūnas, I.
Vosyliūtė, V. Vaitkevičius.
Partnerio teisėmis dalyvauti rengiant dvi
tarptautinių projektų paraiškas (R.
Laužikas,
I.
Vosyliūtė,
D.
Armakauskaitė,
N. Charapan, N. Latvytė-Gustaitienė, T.
Žižiūnas), bei dalyvauti kitų institucijų
nacionalinių projektų paraiškų rengime
(R. Laužikas, D. Armakauskaitė).

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Politinės komunikacijos katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo
sritis **
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė
sfera****
Mokslo sritis (kryptis):
Socialiniai mokslai (08S
Komunikacija ir informacija)

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas

Darbo
pradžia,
pabaiga

2017–
POLITINĖS
2020
KOMUNIKACIJOS
KONFLIKTAI
ŽINIASKLAIDOJE:
Vilniaus universiteto
PATIRTYS, IŠŠŪKIAI,
ilgalaikės mokslinių tyrimų ir PERSPEKTYVOS.
eksperimentinės (socialinės,
Tirti
politinės
kultūrinės) plėtros
komunikacijos sąveiką, kuri
programos:
lemia jos esminį, teoriškai
11. Informacija ir komunikacija
užkoduotą, neišsprendžiamą
tradicinėje ir tinklaveikos
– politikos ir medijų
visuomenėse
konfliktą,
išsiaiškinant
istorines,
aktualias
bei
perspektyvines tendencijas.
Vilniaus universiteto
Nustatyti
politinės
mokslinių tyrimų sritys:
komunikacijos
konfliktų
3. Visuomenės struktūra ir raida
pobūdį, ištakas, įvardyti
iššūkius,
tenkančius
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai
visuomenei.
tyrimai (60 proc.)
T – Taikomieji moksliniai
tyrimai (40 proc.)
Ūkio ekonominė-socialinė
sfera:
10- Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
dr. A. Vaišnys,
profesorius
Vykdytojai:
dr. M. Martišius,
docentas,
dr. G. Aleknonis,
profesorius
dr. M. Bražiūnas,
asistentas,
dr. V. Denisenko,
asistentas,
V. Venckūnas,
doktorantas,
asistentas.

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Paskelbti kolektyvinės monografijos apie
1988–1991 m. dalį (4 aut. lankai, M.
Martišius), paskelbti studiją „Sąjūdžio ir
oficialiosios žiniasklaidos konfliktas”
(Andrius Vaišnys), mokslinius straipsnius
nacionaliniuose
ir
tarptautiniuose
moksliniuose periodiniuose ir tęstiniuose
leidiniuose „Lietuviškumo nuostata
valstybinių švenčių ir atmintinų dienų
politikoje” (A. Vaišnys, V. Venckūnas),
„Lietuvos
žiniasklaidos
institucinė
priežiūra Antrojo pasaulinio karo metais”
(M. Bražiūnas), „Krymo aneksijos įvykių
pateikimas
Lietuvos
rusakalbėje
spaudoje:
Rusijos
propagandinių
naratyvų pėdsakai” (V. Denisenko).
Dalyvauti
tarptautinisame
Užsienio
politikos tarybos „Ukrainian Prism“
projekte „Assessing Vulnerability and
Resilience to Russian Disinformation
Warfare: Practical
Overview
and
Qualitative Evaluation of Critical“
(ekspertas V. Denisenko) ir COST
veiklos CA15101 „Lyginamoji sąmokslo
teorijų analizė (COMPACT)“ darbuose.
Bendradarbiauti su Silezijos universitetu
Katovicuose (Lenkija, prof. Agnieszka
Turska-Kawa).
Paskelbti pranešimus ir pakviesti

partnerius
skelbti
pranešimus
tarptautinėje
konferencijoje
„Communication
and
information
sciences in network society: experience
and insights. IV“ (Vilniaus universitetas
2018-06-14/15
(G. Aleknonis, M.
Bražiūnas, V. Denisenko, M. Martišius,
A. Vaišnys, V. Venckūnas).

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) **
MTEP programa
***
VU mokslinių tyrimų sritis****
Darbo pobūdis *****
Ūkio ekonominė-socialinė sfera******
Mokslo sritis (kryptis):
S 000 Socialiniai mokslai
(08S Komunikacija ir informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
T – Taikomieji moksliniai tyrimai
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
9 - Švietimas.
10 - Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Retorikos katedra
Mokslo tiriamojo darbo
Darbo
Padaliniai, temos
pavadinimas.
pradžia,
vadovai ir vykdytojai
Darbo tikslas
pabaiga
(moksl. vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
2018 m.
KALBOS
sausis –
KOMUNIKACIJA
RETORIKOS ASPEKTU gruodis

Vadovė
doc. dr. Lina
Murinienė

Tirti retorikos ir kalbos
komunikacijos
sąsajas,
sąveikas, nustatyti viešojo
diskurso retorinių strategijų
kryptis ir tendencijas.

Vykdytojai:
prof. habil. dr. Regina
Koženiauskienė,
vyriausioji mokslo
darbuotoja,
dokt. Alius Avčininkas,
jaunesnysis asistentas

Mokslo tiriamojo darbo užduotys 2018
metams

Analizuoti retorines strategijas, taikomas
viešajame
diskurse
(žiniasklaidoje,
medijose),
išsiaiškinti
dažniausiai
taikomas,
parankiausias,
turinčias
didžiausią poveikį;
nagrinėti retorines priemones, apibrėžti
jų vartojimo funkcijas, nustatyti jų
sąsajas su retorinėmis strategijomis.
Publikuoti
mokslinius
straipsnius
Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose
mokslo leidiniuose (R. Koženiauskienė).
Skleisti mokslinių tyrimų rezultatus
nacionalinėse
ir
tarptautinėse
konferencijose:
(L. Murinienės ir A. Avčininko žodiniai
pranešimai).
Plėtoti
šviečiamąją
ir
mokslo
populiarinamąją
veiklą,
surengiant
Jaunojo
oratoriaus
konkursą
Komunikacijos fakultete 2018 m. vasario
mėnesį (L. Murinienė, A. Avčininkas).

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS
2018 M. VYKDOMŲ MOKSLO TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS
Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedra
Eil. Nr.
Mokslo sritis (kryptis) *
MTEP programa/VU mokslo sritis
**
Darbo pobūdis ***
Ūkio ekonominė-socialinė sfera****
Mokslo sritis (kryptis): Socialiniai
mokslai (08S Komunikacija ir
informacija)
Vilniaus universiteto ilgalaikės
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programos:
11. Informacija ir komunikacija
tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėse
12. Paveldo tapsmas ir komunikacija
Vilniaus universiteto mokslinių
tyrimų sritys:
3. Visuomenės struktūra ir raida
Darbo pobūdis:
F – Fundamentiniai moksliniai tyrimai
(60 proc.)
T – Taikomieji moksliniai tyrimai (40
proc.)
Ūkio ekonominė-socialinė sfera:
10- Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

Mokslo tiriamojo darbo
pavadinimas.
Darbo tikslas
ŽURNALISTINIO
TURINIO IR
SKLAIDOS KANALŲ
KAITA
INTERMEDIALUMO
ASPEKTU
Analizuoti
tradicinio
žurnalistinio ir kito medijų
turinio kaitą
kintant
sklaidos kanalams. Svarbi
metodologinė
tyrimų
prieiga
medijamorfozių
(medijų tarpusavio sąveika)
ir intermedialumo (senųjų
medijų įtaka naujosioms ir
įvairių raiškų sankirtos
kiekvienoje
medijoje)
teorijos.
Tyrimo
kryptys:
žurnalistinio turinio kaita
konvergencijos sąlygomis
(regioninė ir nacionalinė
spauda); žurnalistikos žanrai
intermedialumo
aspektu;
žurnalisto
ir
viešosios
informacijos rengėjų veiklos
principai
(reguliavimo
sistema,
teisinis

Darbo
pradžia,
pabaiga
2017–
2020

Padaliniai, temos
vadovai ir vykdytojai
(moksl.vardas ir
laipsnis, v., pavardė,
pagrindinės pareigos)
Vadovas:
dr. (HP) Ž. Pečiulis,
profesorius

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2018
metams

Paskelbti
monografijas:
„Bokštą
gaubianti paslaptis. Televizijos medijos
radimasis
Lietuvoje“
ir
„Audiovizualumas medijose: raiškų karai
dr. A. Gudauskas,
ir
paliaubos.
In
Medijos,
docentas,
audiovizualumas, intermedialumas” (Ž.
dr. J. Mažylė, docentė, Pečiulis);
publikuoti
mokslinius
dr. D. Donauskaitė,
straipsnius
recenzuojamuose
asistentė,
tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos
J. Tillenius, doktorantė. periodiniuose,
tęstiniuose
arba
vienkartiniuose leidiniuose „Insights on
television in the French sources of the
1940s – 60s“ (Ž. Pečiulis), „Antraščių
kaitos
tendencijos
interneto
žiniasklaidoje“
(J.
Mažylė),
„Žiniasklaidos darbuotojų profesinės
kompetencijos ir karjeros galimybės
Lietuvoje
(J. Mažylė), „Termino
„medijos“ problematika Lietuvos ir
užsienio moksliniuose tyrimuose“ (D.
Donauskaitė, kartu su A. Gudausku),
„Vizualinio
teksto
polisemiškumas
tarpkultūriniu aspektu“ (A. Gudauskas),
„Lietuvos radijo kultūros programų
politika“
(J. Tillenius); paskelbti
šaltiniotyros ir tekstologijos darbą
„Naujosios
Romuvos
(1931-1940)
tekstai“ (J. Mažylė).
Skaityti
žodinius
pranešimus

reguliavimas ir
etika);
žiniasklaidos
funkcijos
(informaciniai, edukaciniai,
kultūriniai
veiksniai);
žiniasklaidos
vaidmuo
formuojant
politinius
procesus;
Lietuvos
žiniasklaida (spauda, radijas,
televizija,
internetas)
istorinės raidos
aspektu;
Lietuvos
žiniasklaida
technologinės
kaitos
požiūriu;
audiovizualinių
medijų (radijas, televizija,
kinematografas, internetas)
raiškų
sankirtos;
audiovizualiųjų
naratyvų
transformacija
naujosiose
medijose.

tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse
konferencijose
(Ž.
Pečiulis,
(A.
Gudauskas, D. Donauskaitė).
Dalyvauti rengiant mokslinio projekto
TWINNING paraišką. VU bus atsakingas
už tris darbo paketus (WP - Work
Package) – bendro koordinavimo,
tyrimų ir sklaidos. Dalyvaus Nacionalinis
Airijos
universitetas
(Maynooth
Universitetas) ir Upsalos universitetas.

