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PROGRAMA

R u g s ė j o  2 6  d . ,  t r e č i a d i e n i s

Pranešėjų ir svečių atvykimas

R u g s ė j o  2 7  d . ,  k e t v i r t a d i e n i s

8.30–9.00

Dalyvių registracija

9.00–9.10

Sveikinimo žodis

Plenarini s  po sėdi s

Vadovauja prof. habil. dr. Domas Kaunas, 
prof. dr. Aušra Navickienė

9.10–10.10

Knygos istorija: mokyti ir (ne)išmokti 
Prof. dr. Leslie Howsam

Vindzoro universitetas (Kanada)

10.10–10.30

Diskusija
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Sekcija

Dokument inė s  komunikac i jo s 
moks lų  kūrė ja i

Vadovauja prof. habil. dr. Domas Kaunas,  
prof. dr. Aušra Navickienė

10.30–10.50

Joachimas Lelewelis –  
dokumentinės komunikacijos mokslų kūrėjas Lietuvoje

Prof. dr. Aušra Navickienė
Vilniaus universitetas (Lietuva)

10.55–11.25

Kavos pertrauka

moks lų  kūrė ja i
Vadovauja doc. dr. Alma Braziūnienė,  

prof. habil. dr. Krzysztof Migoń 

11.25–11.45

Knygos istorija Suomijoje  
nuo XVIII amžiaus iki mūsų dienų

Prof. dr. Tuija Laine
Helsinkio universitetas (Suomija)
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11.50–12.10

Iki ir po Vaclovo Lastauskio: baltarusių mokslas  
apie knygą personalinės knygotyros kontekste

Doc. dr. Larisa Dovnar
Baltarusijos kultūros ir menų valstybinis universitetas 

(Baltarusija)

12.15–12.35

Michailo Nikolajevičiaus Kufajevo  
knygotyros mokykla 1920-aisiais

Habil. dr. Natalija Konstantinovna Lelikova
Rusijos nacionalinė biblioteka (Rusija)

12.40–13.00

Richardas Atikas Antikas (1901–1998)  
ir jo vaidmuo Estijos knygotyros moksle

Ilmar Vaaro
Tartu universiteto Viljandi kultūros akademija 

(Estija)

13.00–14.00

Pietų pertrauka

14.00–14.20

Levas Vladimirovas – informacinės visuomenės teorijos 
pradininkas Lietuvoje

Doc. dr. Regina Varnienė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

(Lietuva)
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14.25–14.45

Profesorė Vanda Stonienė:  
mokslo kūrėjo asmeninė biblioteka

Eglė Taraskevičiūtė
(Lietuva)

14.50–15.10

Viktoro Lyrovo įnašas į bibliografijos mokslą 
ir praktiką

Prof. dr. Osvaldas Janonis
Vilniaus universitetas (Lietuva)

15.15–15.35

Ludwikas Stolarzewiczius (1891–1960) – pirmosios  
personalinės bibliografijos rodyklės autorius Lietuvoje

Dokt. Nijolė Raudytė
Vilniaus universitetas (Lietuva)

15.40–16.10

Kavos pertrauka

Sekcija 

Moks lo  mokyklo s  š iandienos  Europoje : 
paradigmų kai ta

Vadovauja dr. Rima Cicėnienė, prof. dr. Tiiu Reimo
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16.10–16.30

Skaitymo istorijos tyrimai panaudojant Google 
ir kitas skaitmenines priemones 

Doc. dr. Ilka Mäkinen
Tamperės universitetas (Suomija)

16.35–16.55

Latvijos bibliotekų istorijos tyrimai:  
autoriai ir tyrimų publikacijos

Prof. dr. Viesturs Zanders
Latvijos universitetas (Latvija)

17.00–17.20

Skaitymo istorijos tyrimų tendencijos XX a. antrojoje pusėje: 
Europos paradigmos ir Latvijos pavyzdys

Lilija Limane
Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija)

R u g s ė j o  2 8  d . ,  p e n k t a d i e n i s

Plenar ini s  po sėdi s

Vadovauja prof. habil. dr. Domas Kaunas, 
prof. dr. Aušra Navickienė

9.00–10.00

Apie knygotyros istorijos tyrimų poreikį ir naudą:  
mokslotyrinės analizės bandymas 
Prof. habil. dr. Krzystof Migoń

Vroclavo universitetas (Lenkija)
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10.00–10.15

Diskusija

Sekcija 
Šiandienos  moks l inių  tyr imų laukas

Vadovauja prof. habil. dr. Domas Kaunas,  
prof. dr. Aušra Navickienė

10.15–10.35

Lietuvos knygotyros publikacijų tarptautinė sklaida:  
bibliometrinė analizė
Dr. Giedrė Miknienė

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
(Lietuva)

10.40–11.10

Kavos pertrauka

Šiandienos  moks l inių  tyr imų laukas

Vadovauja dr. Daiva Lukšaitė,  
prof. dr. Viesturs Zanders

11.10–11.30

Šaltiniotyrinio naratyvo tradicija Martyno Jankaus  
atsiminimuose apie lietuvių spaudos draudimo veikėjus

Prof. habil. dr. Domas Kaunas (Lietuva)
Vilniaus universitetas
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11.35–11.55

Juozo Keliuočio žurnalistikos teorija  
Henri Bergsono filosofijos perspektyvoje

Dr. Andrius Gudauskas
Vilniaus universitetas (Lietuva)

12.00–12.20

Knygos ir knygos mokslo populiarinimas 
Estijoje XX a. pradžioje
Doc. dr. Aile Möldre

Talino universitetas (Estija)

12.25–12.45

Regioninės knygos kultūros tyrimai Lietuvoje
Dokt. Tomas Petreikis

Vilniaus universitetas (Lietuva)

12.50–14.00

Pietūs

Sekcija
Moks lo  ko l ektyvai  i r  moks lų  

in s t i tuc ional izac i ja  Lie tuvos  i r  
Bal t i jo s  reg iono ša ly s e
Vadovauja doc. dr. Larisa Dovnar,  

doc. dr. Ilka Mäkinen

14.00–14.20

Dokumentinės komunikacijos terminologinių 
išteklių kūrėjai Lietuvoje
Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė

Vilniaus universitetas (Lietuva)
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14.25–14.45

Knygos istorijos komisija (1966–1990) kaip  
Latvijos knygotyros tyrimų rėmėja ir organizatorė

Jana Dreimane
Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija)

14.50–15.10

Mokslo apie knygą žinių sklaida Vilniaus  
Mažvydo knygos bičiulių klubo veikloje (1977–1981)

Dokt. Inga Liepaitė
Vilniaus universitetas (Lietuva)

15.15–15.45

Kavos pertrauka

15.45–16.50

Dokumentinis paveldas ir skaitmeninės technologijos: 
saugojimo principų tyrimas  

Prof. dr. Tiiu Reimo, dokt. Karin Oolu 
Talino universitetas (Estija)

16.10–16.30

Dėl skaitmeninės humanitarikos įtraukimo  
į semantinį žiniatinklį: Kroatijos Viduramžių rankraščių  

ir inkunabulų tyrimo atvejis
Prof. dr. (PhD) Mirna Willer, Marijana Tomić

Zadaro universitetas (Kroatija)
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16.35–17.20

Konferencijos baigiamoji diskusija
Vadovauja prof. habil. dr. Domas Kaunas,  

prof. dr. Aušra Navickienė

Dalyvauja prof. dr. Leslie Howsam,  
prof. habil. dr. Krzystof Migoń, prof. dr. Tuija Laine, 

prof. dr. Tiiu Reimo, prof. dr. Mirna Willer,  
prof. dr. Viesturs Zanders

17.20–18.00

HIBOLIRE narių pasitarimas


