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GIMIMO DATA

1962 metai

KONTAKTAI

a.vaicekauskas@hmf.vdu.lt

IŠSILAVINIMAS

1997

eksternu apginta Humanitarinių mokslų
srities etnologijos krypties (H07) daktaro
disertacija

1988–1991

Aspirantūra Lietuvos MA Istorijos instituto
Etnologijos skyriuje

1981–1986

Istorijos studijos Vilniaus universiteto
Istorijos fakultete. Įgytas istoriko,
istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo
kvalifikacinis laipsnis

MOKSLO LAIPSNIS

Humanitarinių mokslų daktaras (H07, Etnologija), Vytauto
Didžiojo universitetas (VDU)

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR
PAREIGOS

Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos skyriaus
vedėjas

MOKSLO SRITIS

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

Etnologija

DĖSTOMI DALYKAI

Baltijos regiono šventinė tradicija ir jos kaita. Šiuolaikinės
Lietuvos tapsmas (bakalaurams).
Europos tautų kalendoriniai papročiai (magistrantams).

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

Lietuvių etnoso ir kultūros genezė, ritualinių elgsenos formų ir
šventinio kalendoriaus kaita, tradicijos išradinėjimas,
karnavalinės
kultūros
raiška,
etninės
tradicijos
reprezentavimas šiuolaikinėje visuomenėje.

ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA

1986–1988

Vilniaus Universiteto Mokslo muziejaus
jaunesnysis mokslinis bendradarbis ir
skyriaus vedėjas.

1991–1994

Respublikinio
Pedagoginio
muziejaus
vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1992–2002

VDU dėstytojas valandininkas, asistentas,
vyr. asistentas.

Nuo 2002

VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros
docentas.

2006–2011

VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros
vedėjas.

KALBOS

Lietuvių – gimtoji;

rusų – puikiai;
anglų. lenkų – gerai.
DALYVAVIMAS
TARPTAUTINIUOSE IR LIETUVOS
PROJEKTUOSE

ESF projektas „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių
bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo stiprinimas“, vykdytojas (2012–2014);
ESF projektas “Istorijos, etnologijos, filosofijos ir politikos
mokslų krypties pirmosios pakopos program atnaujinimas ir
tarptautiškumo didinimas, vykdytojas (2011-2013);
ESF projektas „Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei
valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos
nuostatas“, vykdytojas;
LMT remiamas mokslinių tyrimų projektas “Šiuolaikinės
miesto kultūros tyrimai” (Sut. Nr. LIT-4-22), vykdytojas (
2011-2013);
LMT
remiamas
mokslinių
tyrimų
projektas „Tradicijų
tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir
sisteminimas“ (FOLKLORAS), vykdytojas (2008-2010).

LAIMĖTI GRANTAI IR
TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS/
EKSPERTAVIMAS

2012

Stažuotė Olsterio universitete Didžiojoje
Britanijoje

2006-2015

VDU Humanitarinių
komisijos ekspertas.

mokslų

ekspertų

LMA tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas.
2009

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo
komisijos ekspertas.

2010-2014

ES 7 – osios Bendrosios programos
Specifinės programos „Pajėgumai“ komiteto
„Mokslas visuomenėje“ ekspertas nuo
Lietuvos Respublikos.

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

Nuo 2014 m. ICOM (Tarptautinė muziejų taryba).

AKADEMINĖS DRAUGIJOS

Nuo 2006 m. SIEF (Tarptautinė etnologų ir folkloristų
draugija).

KITA INFORMACIJA

Svarbiausios tarptautinės konferencijos:
2015 birželio 22 – 26. d. Zagrebas, Kroatija, 12 – tas SIEF
(Europos etnologų ir folkloristų draugijos) kongresas “Utopias.
Realities.Heritages”, skaitytas pranešimas: “„Folk costume in
the context of the ritual inventing“.
2015 birželio 4 – 7. d. Kazanė, Rusijos federacija, 10 th
annual conference of the SIEF working group on the Ritual
year:
„Traditions
and
Transformation”
perskaitytas
pranešimas: “Aesthetics and invention of rituals: visual
aspects of folkloristic ritual year in nowadays Lithuania”.
2014 rugsėjo 25 – 27. d. Insbrukas, Austrija, 10 th annual
conference of the SIEF working group on the Ritual year:
„Magic in Rituals and Rituals in Magic“, skaitytas pranešimas:
“Religion and imagination: Magic in the Neo-Pagans activity”.

2011 lapkričio 10 – 13. d. “Seventh annual conference of the
SIEF working group on the Ritual year: „Researchers,
performance, recearcher. Co-designing heritage, co-designing
performance“ skaitytas pranešimas “The carnival structure,
history and their symbolic interpretation. Ivrea case (Italy)”.
2011 balandžio 16-21 d. Lisabona, Portugalija, 10 – as SIEF
(Europos etnologų ir folkloristų draugijos) kongresas: People
Make Places - ways of feeling the world, skaitytas
pranešimas: To feel nature: forest as the wisdom place.
2011 kovo 30 – balandžio 4. Paryžius, Sorbonnos
universitetas, Prancūzija, „The Conference on Holidays,
Ritual, Festival, Celebration, and Public Display“, skaitytas
pranešimas "Tradition, popular culture and contemporary
disguising in Lithuania".
2010 liepos 30 d. Rytų ir Centrinės Europos tyrimų Tarybos
(ICCEES) VIII-ajame Pasaulinis kongresas, Stokholme
skaitytas pranešimas “Re-structuring of the calendar feastival
cycle in Lithuania in the second half of the 20th century”.
2010 birželio 6 d. Tarptautinės etnologijos ir folkloro draugijos
(The Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore SIEF) ritualinių metų darbo grupės šeštoji konferencija „The
Inner and the Outer“ skaitytas pranešimas “Semantic field of
the outer in Lithuanian masking custom”.
2010 gegužės 20 d. Poznanė, Lenkija, „Baltų filologijos
perspektyvos II: Lenkų – baltų kontaktai ir kontrastai kalboje
bei literatūroje“ skaityas pranešimas: “Mykolo Brenštejno
lietuviškų kaukių tyrimai”.
2010 kovo 5 d. Vakarų Anglijos universitetas, Bristolis, Didžioji
Britanija, SIEF darbo grupės “Wisdom Places” simposiume
skaitytas pranešimas “To have one’s own Hill of the Crosses:
Sacred Places in Lithuania”.

