
                    
 

 

 

KV I E T IM A S  
 

į  X I X  m o k s l i n ę  k o n f er en c i j ą  

 

GENEALOGIJA IR LOKALINĖ ISTORIJA: ŠALTINIAI, TYRINĖJIMAI, SKLAIDA 

 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakultetas 2018 m. kovo 22 d. (ketvirtadienį) rengia mokslinę konferenciją 

„Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“. 

 

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, dera atsigręžti ir dar kartą padiskutuoti apie 

lietuvių tautos ir visuomenės genealoginį tapatumą, lokalinę ir valstybinę savimonę, jos formavimosi 

prielaidas ir tęstinumą. Panevėžio kraštas, išugdęs nemažai Lietuvos valstybei ir kultūrai 

nusipelniusių žmonių, tokiam forumui yra itin tinkama vieta. Konferencijoje atminties institucijų 

darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kviestume aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, 

jos tikslų ir metodų kaitą XXI amžiuje, bet ir genealogijos ir lokalinės istorijos (angl. local history) 

vaidmenį tinklaveikos visuomenėje, bendruomenių įtraukimą, pristatyti aktualius projektus, 

genealoginių tapatumų tyrimų rezultatus ir šaltinius, padiskutuoti apie jų prieigą, skaitmeninimą, 

sklaidą. Akivaizdu, kad sisteminiai genealogijos ir lokalinės istorijos tyrimai ir patrauklus jų 

pristatymas visuomenei neįmanomi be biografistikos, šaltiniotyros, rankraštinės ir spausdintos 

knygos istorijos, dokumentinio paveldo, dokumentinių medijų komunikacijos ir antropologijos 

išmanymo. Todėl kviestume konferencijoje aktyviai dalyvauti ne tik bibliotekininkus, archyvistus, 

muziejininkus, bet ir istorikus,  filosofus, etnologus, literatūrologus, menotyrininkus, komunikacijos 

ir informacijos tyrėjus ir profesionalus. 

 

Konferencijos organizatoriai  kviečia teikti pranešimus  šia tematika:  

 

Genealogijos ir lokalinės istorijos sąsajos: teoriniai ,,lokalinės istorijos“ tyrimų aspektai; 

genealogija kaip genetinio kodo problemos išraiška; šeima, giminė ir lokalinė bendruomenė politinėje 

ir kasdienybės, emocijų istorijoje; lokalinės istorijos ir genealogijos tyrimų šaltiniai virtualioje 

erdvėje; biografinių duomenų fono tyrimai: prozopografijos, gyvenimo (sakytinių) istorijų ir kt. 

metodų taikymas, jų panaudojimas vietos istorijos studijose; privatūs genealogijos tyrimai: tikslai, 

šaltiniai, metodai, galimybės; regioniniai (auto)biografijų tyrimai; genealogijos ir vietos istorijos 

dokumentų kolekcijų kūrimas atminties institucijose, jų naudojimas ir interpretavimas. 



Žmonių gyvenimo istorijos: (auto)biografijų tyrimų ištakos bei raida Europos kontekste; 

biografijos ir autobiografijos (at)skirties problema; individo ,,gimimas“ ir pirmosios dvasinės ir 

dalykinės autobiografijos Lietuvoje; šeimos ir valstybės kūrimo atspindžiai gyvenimo istorijose; 

Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjų autobiografijos: kilmė, struktūra, rašymo tikslai ir 

kontekstai; egodokumentikos vaidmuo žmogaus gyvenimo istorijai; sakytinė istorija, jos duomenų 

bankas ir panaudojimas XX a. istorijos tyrimuose; aktualūs (auto)biografiniai ir genealoginiai 

tyrinėjimai Lietuvoje (pavyzdžiui, savanorių, partizanų ir kt. egodokumentika) ir Europoje, jų 

rezultatų sklaida. 

Asmenybės kilmės ir tapatumų raiška kūryboje: kilmės, mentaliteto, vertybių, žmogiškosios 

patirties atspindžiai privataus pobūdžio (auto)biografiniuose šaltiniuose; kilmės faktorius kaip 

kūrybos inspiracijos šaltinis (Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Žemaitė, Šatrijos Ragana, Ieva Simonaitytė, 

Mykolas Riomeris, Jonas Mekas ir kt.); kilmės, kultūrinės ir geografinės aplinkos sąsajos ir poveikis 

asmenybės saviraiškai ir savimonei; literatūros geografijos tyrimų metodai ir rezultatai. 

Panevėžio kraštas, Aukštaitija ir Lietuva genealoginių ir (auto)biografinių tyrimų 

kontekste: nauji duomenys žinomų asmenybių genealoginiuose tyrimuose; Lietuvos valstybės kūrėjų 

biografistinės atodangos; knygotyrinė biografistika ir lokalinė istorija; suskaitmenintų išteklių 

panaudojimo problema genealogijos ir lokalinės istorijos tyrimuose; knyga, spauda ir bibliotekos 

autobiografiniuose šaltiniuose ir biografistikos tyrimuose; Lietuvos kultūros veikėjai ir jų įtaka 

Aukštaitijos krašto knygos (spaudos) raidai; egodokumentinio (memuarinio, autobiografinio, 

epistolinio žanro) paveldo panaudojimas genealogijos ir vietos istorijos tyrinėjimuose1. 

Kraštotyros vaidmuo atminties institucijų veikloje: kraštotyrinio darbo organizavimas 

bibliotekoje ir muziejuje; rankraštynai ir kraštotyros fondai; lokalinio paveldo skaitmeniniai ištekliai 

ir jų valdymas, jų sąsajos su nacionalinėmis ir globaliomis duomenų bazėmis ir informacinėmis 

sistemomis; bendruomenių įtraukimas į egodokumentikos, ikonografinio, rankraštinio ir kt. paveldo 

reprezentaciją; kraštotyros darbų rengimas ir viešinimas. 

 

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimų santraukas (ne daugiau kaip 200 

žodžių) iki 2018 m. vasario mėn. 9 d. Pranešimų santraukas prašome siųsti el. paštu: 

genovaite.astrauskiene@pavb.lt 

Autoriai apie įtrauktus į konferencijos programą pranešimus bus informuoti iki 2018 m. 

vasario mėn. 15 d. 

Pagal pranešimus numatoma išleisti mokslinių (recenzuojamų) straipsnių rinkinį. 

Konferencijos vieta – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

(Respublikos g. 14, Panevėžys). 

                                                 
1šioje sekcijoje galimi pranešimai apie Nojų Feigelmaną (100-osios gimimo metinės) ir Dominyką Urbą (110-osioms  

gimimo metinės paminėti 



Konferencijos organizacinis komitetas:  

Prof. dr. Arvydas Pacevičius (pirmininkas) 

Genovaitė Astrauskienė 

Dr. Inga Liepaitė 

Rima Maselytė  

Dr. Rimantas Miknys 

Audronė Palionienė 

Dr. Tomas Petreikis 

Jolita Steponaitienė 

Doc. dr. Vykintas Vaitkevičius 

 

 

Kontaktiniai asmenys:  
 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

Genovaitė Astrauskienė, tel: (845) 46 48 61, mob. tel.: + 370 616 19 701,  

el. paštas.: genovaite.astrauskiene@pavb.lt 

 

 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 

Agnė Zumbrickaitė, tel.: (85) 236 6104, el. paštas: agne.zumbrickaite@kf.vu.lt 
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