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Giedrė Tallat-Kelpšaitė, visada džiugi-
nanti aplinkinius šypsena, gyvai besida-
linanti su pašnekovu įspūdžiais apie kul-
tūros naujienas ar skaitytas knygas, gimė 
1933 m. rugsėjo 23 d. Vilkaviškyje. 1952 m. 
baigė Kauno taikomosios dailės vidurinę 
mokyklą. 1957 m. baigė Vilniaus universite-
tą (Istorijos-filologijos fakultetą) ir pradėjo 
dirbti Literatūriniame Aleksandro Puškino 
muziejuje. 1958–1969 m. dirbo MA Istorijos 
instituto Etnografijos skyriaus moksline 
bendradarbe. Parašė etnologijos mokslo 
krypties disertaciją „Naminis audimas ir 
audiniai Lietuvoje 19–20 a.“, kurią apgynus 
1968 m. jai buvo suteiktas istorijos m. kan-
didato (dabar daktaro) mokslo laipsnis.

Iš mokslininkų ji išsiskyrė noru pažinti 
kultūrą plačiąja šio žodžio prasme. G. Tal-
lat-Kelpšaitė-Niunkienė nuo 1969 m. iki 
1994 m. buvo docentė Vilniaus valstybi-
niame pedagoginiame institute (dabar – 
Lietuvos edukologijos universitetas). Is-
torijos-pedagogikos fakultete skaitė TSRS 
tautų istorijos, Pasaulio tautų ir Lietuvos 
etnografijos, Kraštotyros kursus. Su stu-
dentais dalyvavo etnografinėse ir krašto-
tyrinėse ekspedicijose.

G. Tallat-Kelpšaitės-Niunkienės moks-
liniai tyrimai įdomūs pozityvizmo, funcio-

sukaktys

ETNOLOGĖ, KULTŪROS IR 
MENO TYRINĖTOJA 
GIEDRĖ TALLAT-KELPŠAITĖ-
NIUNKIENĖ

nalizmo logika, lyginamaisiais istoriniais 
diskursais. 1964 m. knygoje Lietuvių etno-
grafijos bruožai publikuotame straipsnyje 
„Audiniai ir jų gamyba“ etnografinių tyri-
mų apibendrinimai, etnologinė ir platesnio 
kultūrinio konteksto analizė atskleidžia lie-
tuvių liaudies meno kūrinį kaip funkcio nalų 
kasdienybės artefaktą, turintį daug kultūri-
nių reikšmių. Trumpa logiška istorinių fak-
tų argumentacija rodo tyrinėtojos erudiciją. 
Skaitydama jos mokslinius tekstus – 1966 
m. „Lietuvių liaudies audiniai (1. Lovatie-
sės)“ ir 1967 m. „Lietuvių liaudies audiniai 
(2. Rankšluosčiai)“ – mokiausi, kaip reikia 
atrasti funkcijos ir raštų kompozicijos der-
mę bei tam tikrų, žmonėms įprastų raštų 
pasirinkimo esmę. Straipsniuose atskleisti 
vietos kultūros savitumai, būdingi spalvų 
deriniai. Visuose jos atliekamuose tyrimuo-
se analizuojamas lietuvių materialinės kul-
tūros paveldas, istorinės audimo technolo-
gijos ir kartu žmonių mentaliteto ypatumai. 
Prisimenu G. Tallat-Kelpšaitės-Niunkienės 
šiltus žodžius, skatinančius tolerantiškai 
vertinti įvairių autorių darbus.

Išėjusi į pensiją ji aktyviai įsitraukė į Lie-
tuvos kariuomenės karių,  nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio genocido,  artimųjų 
sąjungos veiklą. Archyvuose rinko me-
džiagą ir rengė straipsnius enciklopedi-
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niam žinynui „Lietuvos kariuomenės ka-
rininkai 1918–1953 m.“ 

Mokslininkė maloniai bendrauja su ko-
legomis etnologais ir istorikais. domisi ope-
ros, dramos teatro spektakliais, moderniojo 
meno naujienomis. 

Nuoširdžiausiai sveikindami etnologę, 
kultūros ir meno tyrinėtoją G. Tallat-Kelp-
šaitę-Niunkienę jubiliejaus proga, linkime 
daug sveikatos, artimųjų meilės ir pažini-
mo džiaugsmo.

Vida Savoniakaitė


