
Dalyko sando (modulio) aprašas 
 

Dalyko sando (modulio) pavadinimas  

DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ METODOLOGIJA  

Parašomas tikslus modulio pavadinimas be trumpinių ir mažosiomis raidėmis (pirmoji sakinio raidė – didžioji). 
Modulių pavadinimai lietuvių kalba turi būti parenkami itin atidžiai 
 

Reikalavimai 

Kursas skirtas doktorantūros studijų studentams. 

Pasirinkusieji turi būti susipažinę su Europos ir Šiaurės Amerikos dailės istorija, turėti kultūros ir 
visuomenės istorijos, filosofijos žinių ir laisvai skaityti akademinius tekstus anglų kalba.  

nurodoma, kokius dalykus reikia (pageidautina) žinoti ar studijų modulius išklausyti prieš šio modulio studijas. 

 
Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai 

Tikslas – gilinti ir plėsti doktorantų teorines ir metodologines tyrimo kompetencijas.  

Išklausę kursą, doktorantai geba remdamiesi disertacijai reikšmingomis teorijomis susidaryti individualią 
tyrimo metodiką, pritaikyti ją atvejo studijoje, įvertinti metodikos validumą ir apsibrėžti taikymo ribas. 

Įgytos žinios leidžia savarankiškai analizuoti dailėtyros tekstus, įžvelgti jų sąsajas su kultūros kontekstais, 
intelektualinėmis madomis, visuomeninėmis aktualijomis. Istoriografijos studijos suteikia papildomus 
instrumentus, reikalingus dailės ir dailės šaltinių kritinei analizei ir dailės procesų vertinimui. 

Studentai papildo turimas žinias apie dailės istorijos istoriją, supranta dailės istorijos mokslo augimo 
dinamikos dėsningumus. Suponuojama, kad įgytos žinios ir gebėjimai bus pritaikomi studijų darbuose ir 
savarankiškai rašomuose tekstuose. 

Supažindinti studentus su.....,skatinti......, išmokyti......,pateikti lyginamąją analizę. 
Nurodoma, kokių žinių modulis suteikia studentui arba kokias išplečia, kokių žinių, mokėjimų ir praktinių įgūdžių 
įgyjama, kokios studijų ar mokslo sritys jomis remsis, kur galima įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje. 
Ne daugiau kaip 700 spaudos ženklų skaičiuojant su tarpais. 

 
Temos 

Eil.Nr. Pavadinimas 

1. Įvadas: kurso pristatymas ir doktorantų poreikiai. Teorijos, metodai ir numanomos žinios. Metodas 
ir individualus tyrimas humanitariniuose moksluose. 

2. Vaizdas, atvaizdas, vaizdinys, vaizduotė. Ikonologija ir postfenomenologinės patirtys. 

3. Mikroistorija, atvejo studija ir jų rezultatų indėlis į humanitarinius mokslus. 

4. Doktorantų pasiūlyta tema. 

5. Formalaus metodo privalumai ir trūkumai 

6. Dailės kritika ir modernizmo legitimacija 

7. XX a. pabaigos modernizmo koncepcijos; parodų ir jų katalogų reikšmė XIX a. II p. ir XX a. I p. 
dailės tyrimams 

8. Socialinė dailės istorija 

Išvardinamos visos temos, kurias įvairiomis formomis studijuoja studentai. Čia įrašomos ir tos, kurios išdėstomos per 
paskaitas, ir tos, kurias įsisavina tik per praktinius darbus ar kūrybines pratybas, ir tos, kurias studijuoja 
savarankiškai, o atsiskaito pateikdami referatą ar tik per egzaminą. Išvardinamos ir praktikos metu nagrinėjamos 
temos. 

 



teorijos 49 

pratybų 79 

savarankiško darbo 138 

          Viso: 266  

Nurodomi paskaitų (T), pratybų (P) ir savarankiško darbo (S) valandų per semestrą bei studijų modulio kreditų 
skaičiai. Esant svarbioms priežastims, to paties modulio skirtingų modulio vedimų formų apimtys kreditais gali būti 
numatytos skirtingos. Valandų skaičius, išskyrus neakivaizdinę studijų formą, turi būti kartotinis semestro savaičių 
skaičiui – 16. 

Vertinimo būdas ir kriterijai 

Egzamino pažymys negali sudaryti mažiau kaip 50% 
galutinio balo, bet ne daugiau kaip 60% 

Egzamino pažymys – kaupiamasis balas, kurį sudaro 
visų trijų kurso dalių vertinimų aritmetinis vidurkis. 

Vertinamas rašto darbas (apie 2000 žodžių), kuriame 
vienas objektas nagrinėjamas remiantis ne mažiau 
kaip dviem teorijomis. Vertinimo kriterijai – teorijos 
pasirinkimo pagrįstumas, metodo taikymo 
nuoseklumas, gebėjimas daryti apibendrinti tarpines 
išvadas. 

 
 Dalyko sando anotacija 

Kuras supažindina su šiuolaikinei dailėtyrai aktualiomis teorijomis, atskleidžia teorinių nuostatų ir tyrimo 
metodų sąryšingumą, padeda metodologines nuostatas ir praktikas integruoti į individualų doktoranto 
tyrimą.  

Kursą sudaro trys dalys, kurių kiekviena skirta kitam šiuolaikinės dailėtyros studijų laukui. Pirmoje dalyje 
(dėst. doc. dr. Giedrė Mickūnaitė) nagrinėjama vaizdo ir vaizduotės bei individualumo ir tipiškumo 
problematika. Pristatomos šiuolaikinės inkonologijos (W. J. T. Mitchell ir Hans Belting), mikroistorijos 
(Carlo Ginzburg, Michel de Certau, Paul Thompson), postfenomenologijos (Bruno Latour, Mieke Bal) 
įžvalgos ir dermė. Atsižvelgiant į doktorantų interesus, parenkami akademiniai straipsniai, kurie 
nagrinėjami seminaruose, aptariamas juose naudojamų metodų perkeliamumo potencialas ir ribos. 

Dailės ir architektūros istoriografijos kursas padeda studentams įtvirtinti ir pagilinti magistro studijų metu 
įgytas žinias. Kursas tiesiogiai susijęs su užduotimi parengti daktaro disertaciją, kartu praplečia studentų 
bendrą humanitarinį išsilavinimą, suteikia platesnę teorinę perspektyvą ir įvairiose dailėtyros srityse 
praktiškai pritaikomų žinių. Dalyko medžiaga dalijama remiantis chronologiniu ir probleminiu principais. Iš 
pradžių parodoma, kaip  

Dalykas išdėstomas teorinių paskaitų metu, žinios gilinamos ir įtvirtinamos seminarų, savarankiško darbo ir 
individualių konsultacijų metu. 

Lygiagrečiai parodoma tyrimų problematikos raida ir plėtotė. Plačiau sustojama prie formalaus metodo 
sekėjų bei socialinių tyrimų įtakos dailėtyrai.  

Žinios įtvirtinamos rašant savo žinių ir gebėjimų vertinimo esė, kuriose studentai vertina gautų žinių naudą 
ir apmąsto jų tolesnio panaudojimo galimybes. 

Ne daugiaukaip 1500 spaudos ženklų skaičiuojant su tarpais. Trumpai apibūdinamas kurso turinys, nupasakojama 
kurso struktūra, išvardijami akcentai, pateikiama kita svarbi informacija apie kursą, kurso šaltinius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mokymo metodai 

Paskaitos, seminarai, konsultacijos ir pratybos, 
savarankiškas darbas 

 

Įvadinėje paskaitoje supažindinama su šiuolaikinei 
dailėtyrai aktualiomis teorijomis ir jų taikymo 
metodologiniais principais. Seminaruose nagrinėjami 
akademiniai straipsniai, aptariamas juose naudojamų 
metodų perkeliamumo potencialas ir ribos. 
Konsultacijų metu aptariami individualūs tyrimo 
klausimai, kurių praktinio sprendimo ieškoma 
pratybų metu.. 

Paskaitose pristatomi metodologijos principai ir 
įtakingiausi metodai, dailėtyros mokyklos jų istorinis 
ir kultūrinis kontekstas. Seminaruose studentai 
pristato metodologines mokyklas arba žymiausius jų 
atstovus. Pratybose įtvirtinami savarankiškoms 
metodologijos studijoms būtini gebėjimai 

Mokymo metodai gali būti teoriniai ar praktiniai, užsiėmimai gali vykti paskaitų, seminarų, diskusijų, konsultacijų ar 
techninių pratybų forma. 
 

Pagrindinės literatūros sąrašas 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1.  Bal, Mieke. A Mieke Bal Reader. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 

2.  Belting, Hans. „Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology“, Critical Inquiry, 2005, 
Nr. 31, p. 302-319. 

3.  Ginzburg, Carlo. „Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method“, History 
Workshop Journal, 1980, Nr. 9.1, p. 5-36. 

4.  Latour, Bruno, Mes niekada nebuvome modernūs. Vilnius: Homo liber, 2004. 

5.  Mitchel, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: University of Chicago Press, 1987. 

6.  Thompson, Paul. The Voice of the Past: Oral History. Oxford: Oxford University Press, 1988. 

7.  A Documentary History of Art, sud. Elizabeth G. Holt, 4 t. (New York: Doubleday Anchor 
Books, 1957-58). 

8.  Art and Its Histories. A Reader, sud. Steve Edwards (Yale Univ. Press a. o., 1999). 

9.  Art History and Its Methods: a Critical Anthology, sud. Eric Fernie (New York: Phaidon, 1995). 

10.  Bazin, Germain. Histoire de l’histoire de l’art de Vasari à nos jours (Paris: Éditions Albin 
Michel, 1986) 

11.  Paul Crowther. Defining Art, Creating Canon. Artistic Value in an Era of Doubt. (Oxford 
University Press, 2007). 

12.  Belting H. Art History after Modernism, The Univ. of Chicago Press, 2003 

13.  Key Writers on Art: the 20th century, compiled by Chris Murray, Routledge, 2002 

14.  Right about Now. Art & Theory since the 1990s. (Amsterdam: Valiz, 2007). 

Tai šaltiniai, kuriuose pakankama apimtimi atspindėtos visos arba atskiros temos. Šie šaltiniai turi būti prieinami 
studentui Vilniaus bibliotekose arba pasiūlyi įsigyti VDA knygyne. Būtina nurodyti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 
10 literatūros šaltinių pagal galiojančias bibliografijos taisykles. Pvz.: Sverdiolas A. Steigtis ir sauga. Kultūros 
filosofijos etiudai.-Vilnius: Baltos lankos, 1996 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=W.%20J.%20T.%20Mitchell


Papildomos literatūros sąrašas 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

15.  Bal, Mieke, sud. Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide. Toronto: University of 
Toronto Press, 2002. 

16.  Bal, Mieke. “Working with Concepts.” Slovo a smysl/Word & Sense, 2009, Nr. 11/12, p. 202–12. 

17.  Hasse, Cathrine. „Postphenomenology: Learning Cultural Perception in Science“, Human 
Studies, 2008, Nr. 31.1, Postphenomenology Research, p. 43-61. 

18.  Mitchel, W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: 
University of Chicago Press, 1995. 

19.  Mitchel, W. J. T. What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images. Chicago: University 
of Chicago Press, 2006. 

20.  Peltonen, Matti. “Clues, Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Historical Research”, 
History and Theory, 2001, Nr. 40, p. 347-359. 

21.  Proctor, Robert. „The Architect’s Intention: Interpreting Post-War Modernism through the 
Architect Interview“, Journal of Design History 19.4 (2006), p. 295–307. 

22.  Verbeek, Peter-Paul ir Petran Kockelkoren, „The Things That Matter“, Design Issues, Nr. 14.3, 
1998, p. 28-42. 

    23. Art After Conceptual Art, sud. Alexander Alberro ir Sabeth Buchmann. (MIT Press, 2006). 

   24. Białostocki, Jan. Historia doktryn artystycznych. Teoretycy, artysći i krytycy o sztuce, 1700–1870 
(Warszawa: PAN, 1978). 

   25. Białostocki, Jan. Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce 
(Warszawa: PIW, 1966). 

  26. Białostocki, Jan. Teoria i twórczoć. O tradicji i invencji w teorii sztuki i ikonografii (Warszawa: 
PAN, 1961). 

   27. Kris, Enst ir Otto Kurtz. Legend, Myth and Magic in the Image of the Artist, įžangą parašė E. H. 
Gombrich (New Haven, London: Yale University Press, 1979). 

   28. Art history and its methods. A critical anthology, selected by Eric Fernie, London, 1996 

   29. Art in Modern Culture: An Anthology of Critical Texts, ed by Frascina Francis and Jonathan 
Harris, New York: Phaidon, 1992 

Tai įvairūs kiti informacijos šaltiniai. 

 

Kordinuojančių dėstytojų vardai, pavardės Doc. dr. Giedrė Mickūnaitė 
Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė 
Doc. dr. Lolita Jablonskienė 
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