
 
 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 

KAUNO ISTORIJOS CENTRAS 

 

Maloniai kviečiame skaityti pranešimus 26-ojoje kasmetinėje, mokslinėje, tarpdalykinėje Kauno 

tyrimams skirtoje konferencijoje 

 

Vytauto Didžiojo Universitetui 100 metų: reikšmė miestui ir valstybei 

 

1922 m. įkurtas ir 1930-aisiais Vytauto Didžiojo vardą gavęs universitetas šįmet švenčia šimtmetį. Šia proga 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras kviečia dalyvauti 26-ojoje mokslinėje Kauno istorijos 

konferencijoje, kuri vyks 2022 m. vasario 24-25 d. Vytauto Didžiojo universitete. 

XX amžiaus Lietuvos istorijos politiniai įvykiai nulėmė universiteto atsiradimą Kaune. 1922 m. įsteigtas 

universitetas ilgainiui tapo ryškiu miesto bruožu ir miestietiškos tapatybės dalimi. Tuo metu vienintelė 

universitetinė Lietuvos aukštoji mokykla sutelkė Kaune ne tik Lietuvos mokslo ir visuomenės elitą, 

iškiliausias ir daugiausiai Lietuvai nusipelniusias asmenybes, bet subrandino daug iškilių įvairių sričių 

mokslininkų, gydytojų, teisininkų, inžinierių, rašytojų, visuomenės veikėjų. Ji pavertė lietuvių kalbą mokslo, 

aukštosios kultūros, meninės raiškos kalba bei padėjo Lietuvos kūrybiniam potencialui skleistis Europos 

intelektualinėje erdvėje. Vos per du dešimtmečius universitetas tapo Lietuvos Respublikos kultūros, mokslo 

ir modernios, kartu laisvos intelektualios minties židiniu. 1950 m. uždarius universitetą, jį Kaune pakeitė 

kelios aukštosios mokyklos. Tačiau 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau tęsia tarpukariu 

puoselėtas tradicijas ir ugdo kūrybiškas, laisvas, kritiškai mąstančias asmenybes.  

Universiteto jubiliejui skirtoje konferencijoje kviečiame pasidalinti savo naujausiais tyrimais apie Vytauto 

Didžiojo universitetą, jo reikšmę Kaunui, Lietuvai ir net pasauliui. Taip pat laukiamos temos iš Vytauto 

Didžiojo universitete tarpukariu veikusių fakultetų, kurie davė pradžią dabartiniams universitetams: Kauno 

technologijos universitetui, Kauno medicinos universitetui ir kt. Kviečiame pasidalinti universitete 

veikusių/veikiančių fakultetų, katedrų, leidinių istorija. Dalyvauti kviečiame ne tik istorikus, bet ir filosofus, 

antropologus, literatūrologus, menotyrininkus, sociologus, politologus ir kitų mokslo šakų atstovus. 

Tradiciškai pranešimų lauksime ir kitomis Kauno miesto bei regiono istorijos temomis, kurioms bus skirta 

atskira sekcija. Todėl visus kviečiame pasidalinti savo naujais bet kurio laikotarpio miesto ir krašto istorijai 

aktualiais tyrimais.  

Paraiškas dėl dalyvavimo konferencijoje prašome siųsti Ingai Puidokienei  iki 2022 m. sausio 21 d. , el. 

paštas: inga.puidokiene@vdu.lt 

mailto:inga.puidokiene@vdu.lt


  

 

Maloniai prašome nurodyti savo vardą, pavardę, mokslo laipsnį, atstovaujamą instituciją, kontaktinius 

duomenis (el. pašto adresas, telefono nr.), siūlomo pranešimo pavadinimą ir pateikti apie 1000 spaudos 

ženklų apimties pranešimo santrauką. 

 

 

 


