
 
 

Mokslinė konferencija 

Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija, transformacijos, iššūkiai 
 

 Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos istorijos institutas,  Lietuvos nacionalinis muziejus 

 

Tautodailė yra viena pamatinių visuomenės kultūros sričių, puoselėjančių pasaulėvokos ir pasaulėraiškos 

savasties išsaugojimą, dalyvaujanti modernios visuomenės tapatumo atsinaujinimo procesuose. 

Tautodailė dabartyje įgauna dvigubą misiją – išsaugoti tapatumo pagrindus ir tradiciją bei dalyvauti jos 

atsinaujinime, kurti, siūlyti naujas jos raiškos formas, ženklus. Liaudies meistrų kuriama vaizduojamoji ir 

taikomoji dailė, išlaikydama tradicijų tęstinumą, yra aktyviai integruojama į valstybės kultūros gyvenimą, 

tačiau iki šiol nėra atliekama kryptingų programinių tyrimų, kurie analizuotų ir visapusiškai pristatytų šią 

sritį. Moksliniai interesai yra koncentruojami į senąjį liaudies meną, o šiuolaikinė tautodailė nesulaukia 

reikiamo mokslininkų dėmesio. Trūksta tautodailės sąlyčio su šiuolaikine daile aptarimo, gilesnės 

analizės menotyriniu ir socialiniu aspektais, nėra aiškios tautodailės sampratos ir sunormintos terminijos. 

Konferencija yra Tautodailės metų minėjimo programos ir žymaus lietuvių tautodailės tyrinėtojo, 

menotyrininko Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms skirto tarptautinio simpoziumo 

„Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“, rengiamo 2020 m. lapkričio 18–19 d. Vilniuje, dalis. Maloniai 

kviečiame mokslininkus, muziejininkus, paveldosaugininkus, kurių profesinės kompetencijos akiratyje 

yra liaudies meno paveldas ir šiuolaikinė tautodailė, pristatyti savo tyrimus, įžvalgas, dalyvauti 

diskusijose aktualiais ir opiais tautodailės tyrimų, rinkimo ir saugojimo klausimais. 

 

Konferencijoje siūlomos nagrinėti temos: 

1. Tautodailės tyrimų situacija (srities samprata, terminija, tyrimų būklė); 

2. Tautodailės šakų transformacijos ir socializacija šiuolaikinėje visuomenėje (menotyriniai, 

socialiniai ir komerciniai aspektai); 

3. Liaudies meno paveldosaugos problemos praeityje ir dabar (paveldo išsaugojimo praktikos, verčių 

nustatymo ir vertybių atrankos kriterijai, koncepcijos, institucinė veikla). 

 

Pranešimų trukmė 20 min. 

 

Organizacinis komitetas: 

dr. Skaidrė Urbonienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

dr. Margarita Matulytė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

dr. Lijana Natalevičienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

dr. Miglė Lebednykaitė, Lietuvos nacionalinis muziejus 

dr. Vytautas Tumėnas, Lietuvos istorijos institutas 

 

Maloniai prašome pranešimo temą su trumpa anotacija atsiųsti konferencijos organizatoriams  

iki spalio 1 d. adresu: skaidreu@gmail.com; margarita@ldm.lt 

 

Konferencija vyks 2020 m. lapkričio 19 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Vilnius, Arsenalo g. 1) 
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