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Mokslinės konferencijos tikslas –  
aptarti įvairialypius Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorinius ryšius su Šventosios 
Romos imperija, Vokiečių ordinu, Prūsija, 
Hanzos miestų sąjunga, Austrija, Bavarija ir 
kitais vokiškai kalbančiais kraštais dinastinių, 
politinių, diplomatinių, kultūrinių, meninių, 
ūkinių ir militarinių santykių aspektais. 

Ši mokslinė konferencija yra tarptautinės 
parodos „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos 
didieji kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas 
valdant Augustui II ir Augustui III“ mokslinės, 
kultūrinės ir edukacinės programos dalis. 

Ji rengiama lygiagrečiai su tarptautine 
moksline konferencija „Puikūs susitikimai – 
VII. Konfliktas ir taikdarystė diplomatijoje 
(1300–1800)“, kuri vyks š. m. rugsėjo 27–28 d. 
Valdovų rūmų muziejuje. 

Po mokslinės konferencijos klausytojai maloniai 
kviečiami aplankyti parodą „Saksonijos kurfiurstai – 
Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas 
valdant Augustui II ir Augustui III“.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Puikūs 
susitikimai – VII. Konfliktas ir taikdarystė 
diplomatijoje (1300–1800)“ („Splendin Encounters 
7. Conflict and Peace-making in Diplomacy 1300–
1800“) programa: www.valdovurumai.lt,  
www.premoderndiplomats.org

Šios konferencijos paralelinės sesijos vyks anglų 
kalba Valdovų rūmų muziejaus Bibliotekoje ir 
Posėdžių salėje. 

16.30–16.50
❱	 Prof. dr. Deimantas Karvelis 

(Vytauto Didžiojo universiteto  
Švietimo akademija)

 Vokiečiai Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. –
XVII a. viduryje

16.50–17.10
❱	 Akad. dr. (hp) Rūta Janonienė 

(Vilniaus dailės akademija,  
Lietuvos mokslų akademija)

 Vokiečių grafikos įtaka Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios XVI a. sienų tapybai

17.10–17.30
❱	 Dr. Auksė Kaladžinskaitė 

(Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
 Vokiškai kalbantys Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės menininkai Augusto II ir  
Augusto III valdymo laikais

17.30–17.50
❱	 Prof. dr. Valdas Rakutis 

(Klaipėdos universitetas)
 1790 m. Abiejų Tautų Respublikos sutartis 

su Prūsijos Karalyste Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kariuomenės strateginiuose 
dokumentuose

17.50–18.10
❱	 Prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 

(Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo 
universiteto Švietimo akademija)

 1794 m. Abiejų Tautų Respublikos prekybos 
sutarties su Prūsijos Karalyste lituanistinis 
aspektas

18.10–18.30
❱	 Diskusijos, konferencijos apibendrinimas

Mokslinė konferencija

LIETUVOS IR VOKIŠKAI  
KALBANČIŲ KRAŠTŲ  

ISTORINIAI RYŠIAI

Aukso Vilnos ordino papuošalas „Su Brazilijos gelsvaisiais topazais“
Žanas Žakas Paliaras (Jean-Jacques Pallard)
Ženeva arba Viena, 1755–1756
Dresdeno valstybiniai meno rinkiniai, Žalieji skliautai, VIII 5

16.30–18.30III posėdis



8.30–9.00
❱	 Dalyvių ir klausytojų registracija

9.00–10.30 
❱	 Konferencijų „Lietuva ir vokiškai kalbančių kraštų 

istoriniai ryšiai“ ir „Puikūs susitikimai –  
VII. Konfliktas ir taikdarystė diplomatijoje (1300–
1800)“ plenarinis posėdis

9.00–9.30 
❱	 Atidarymas, sveikinimai

9.30–10.00 
❱	 Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

(Vilniaus universitetas)
 Pagonys ir krikščionys: Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės diplomatija Kryžiaus karų epochoje*
 * Pranešimas lietuvių kalba, bus sinchroniškai verčiamas į 

anglų kalbą.

10.00–10.30 
❱	 Prof. dr. Dariusz Kołodziejczyk 

(Varšuvos universitetas) 
 First Things First: Finding a Common Language and 

Date in Early Modern Diplomacy
 Svarbiausias dalykas: surasti bendrą kalbėjimą ir 

datavimą ankstyvųjų Naujųjų laikų diplomatijoje*
 * Pranešimas anglų kalba, bus sinchroniškai verčiamas į 

lietuvių kalbą.

10.30–11.00 
❱	 Kavos pertrauka 

14.30–14.50
❱	 Prof. dr. Raimonda Ragauskienė 

(Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas)
 Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Šventoji vokiečių 

tautos Romos imperija XVI a.:  
bendravimo tendencijos 

14.50–15.10
❱	 Habil. dr. Ingė Lukšaitė 

(Lietuvos istorijos institutas)
 Lietuva ir vokiškieji kraštai: kultūrų sąveika 

Reformacijos laikotarpiu

15.10–15.30
❱	 Prof. dr. Aivas Ragauskas 

(Vilniaus universitetas)
 Tarp Dancigo ir Mintaujos: Kėdainių gimnazijos 

spaustuvė (XVII a. 6–7 dešimtmetis). Kultūrinės 
inovacijos mieste pradžia ir pabaiga 

15.30–15.50
❱	 Dr. Rūta Čapaitė 

(Lietuvos istorijos institutas)
 Vokiškosios tendencijos Lietuvos didikų 

autografuose XVI a.

15.50–16.00 Diskusijos

16.00–16.30 
❱	 Kavos pertrauka 

I posėdis
11.00–11.20
❱	 Dokt. Rasa Valatkevičienė 

(Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus universitetas)
	 Ryšių su Vokietija atspindžiai XIV–XVI a. 

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologinės 
medžiagos ir istorinių šaltinių kontekste: juvelyrikos ir 
tekstilės atvejai

11.20–11.40
❱	 Dr. Darius Baronas 

(Lietuvos istorijos institutas)
 Lietuvos karinio upių laivyno pradžios klausimu

11.40–12.00
❱	 Dokt. Eimantas Gudas (Lietuvos istorijos institutas, 

Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus universitetas)
 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir vokiškai 

kalbančių kraštų dinastiniai ryšiai (XIV–XVIII a.): 
vedybinės politikos aspektas

12.00–12.20
❱	 Doc. dr. Vydas Dolinskas 

(Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus universitetas)
 Vokiškai kalbančių kraštų veiksnys Lietuvos didžiųjų 

kunigaikščių Vilniaus rezidencijos raidoje

12.20–12.40
❱	 Dr. Agnė Railaitė-Bardė 

(Lietuvos istorijos institutas)
 „Vokiškosios“ genealoginės savimonės ir heraldikos 

ypatumai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

12.40–13.00
❱	 Doc. dr. Jolanta Karpavičienė 

(Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus universitetas)
 Vokiška Saksų-Magdeburgo teisė Europoje ir Lietuvos 

Didžiojoje Kunigaikštystėje: transferas ir transformacijos

13.00–14.30 
❱	 Pietų pertrauka

11.00–13.00Programa 14.30–16.00II posėdis


