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Irena Aušrelė Višinskaitė gimė 1934 m. 
gegužės 28 d. Šiauliuose. 1945 m. persi-
kėlė į Vilnių. Likimas jubiliatės nelepino. 
1947 m. jos mama buvo ištremta į Sibirą 
10 metų. 1952 m. baigusi Vilniaus 7-ąją vi-
durinę mokyklą, Irena studijavo Maskvos 
M. Lomonosovo universiteto Filologijos 
fakultete. Po studijų mokytojavo Raseinių 
vidurinėje mokykloje, nuo 1960 m. dirbo 
Kultūros ministerijos mokslinio metodi-
nio kabineto vyr. metodininke, 1963 m. 
tapo prie šios ministerijos įsteigtos Liau-
dies tradicijų tarybos atsakingąja sekreto-
re. Nuo tų metų nuolat dalyvavo Vilniaus 
universiteto ir Kraštotyros draugijos eks-
pedicijose. 1972 m. įstojo į neakivaizdinę 
aspirantūrą ir dirbo Kultūros mokykloje 
(dabar – Vilniaus konservatorija). 1975 m. 
apgynė istorijos m. etnografijos krypties 
kandidatinę (dabar – daktaro) disertaciją. 
Nuo 1977 m. buvo pakviesta į Aukštojo ir 
specialiojo mokslo ministeriją vyr. metodi-
ninkės pareigoms. 1977–1989 m. dirbo ir 
dėstytojos darbą Dailės institute (dabar – 

Sukaktys

Vilniaus dailės akademija). 1989–2001 m. 
jubiliatė dirbo vyr. moksline bendradarbe 
Pedagogikos mokslinio tyrimo institute. 
Taip pat 1995–2007 m. dirbo Vilniaus pe-
dagoginiame universitete (dabar – Lietu-
vos edukologijos universitetas). 1999 m. 
jai suteiktas docentės vardas, o 2010 m. gy-
venimo triūsą apvainikavo garbinga Jono 
Basanavičiaus premija. 

Taip pat įvairus ir atliktų darbų sąra-
šas, kurių detalesniam išvardijimui reikė-
tų skirti didelę šio žurnalo dalį. Doc. dr. 
Irenos Aušrelės Čepienės mokslinių tyri-
mų sritys – etninės kultūros paveldas ir jos 
vertybių tęstinumas, etninės kultūros ug-
dymas švietimo sistemoje, šio dalyko in-
tegravimas (ugdymo turinio interpretavi-
mas, programinės struktūros formavimas 
ir kt.), lokalinio, etninio tapatumo ir pilieti-
nio ugdymo sąveika, patriotinis ugdymas, 
kraštotyra. Daugelis jos darbų susiję su 
taikomąja veikla, todėl gali būti apibrėžti 
taikomosios etnologijos vardu. Jau 1975 m. 
tuometiniame Lietuvos MA Istorijos insti-
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tute apgintos istorijos mokslų etnografijos 
krypties kandidatinės disertacijos pagrin-
du („Lietuvių valstiečių vestuvių veikėjai 
XIX a. pirmojoje pusėje – XX a.“, vadovė  
prof. P. Dundulienė) parengta knyga Lie-
tuvių liaudies vestuvių veikėjai (1977) į Lie-
tuvos etnologijos istoriją įeina ne tik kaip 
puikus taikomasis darbas. Labai sklan-
džiai ir aiškiai parašyta knyga naudojosi 
jau kelios kartos piršlių, svočių ir pačių be-
situokiančiųjų. Moksliniu požiūriu knyga 
iki šių dienų neprarado vertės ir yra vienas 
iškiliausių visų laikų Lietuvos etnologijos 
darbų. Jos pagrindu 2012 m. išleista nau-
ja knyga Lietuvių tradicinės vestuvės (2012). 
Joje nušviečiamos ir šių dienų realijos, 
apmąstytas ir tradicijų tęstinumas, ir mo-
difikacijos šių dienų vestuvėse, o veikalui 
šiuolaikiškumo suteikia vaizdo diskas. 
Taikomojo pobūdžio yra ir didelė dalis jos 
kitų publikacijų, iš kurių paminėtume: Mo-
kyklinė kraštotyra (bendraaut. I. Seliukaitė, 
1996); Vandens ir medžio sakralumas (1997); 
Etninė kultūra mokykloje (1997); Etninė kul-
tūra ir ekologija (1999, 2003); Historia litews-
kiej kultury etnicznej (2000). Itin reikšmingi 
jos apibendrinamojo pobūdžio darbai Lie-
tuvių etninės kultūros istorija (1992, 1995) ir 
kapitalinis leidinys Lietuvių etninė kultūra: 
raidos įžvalgos (2008). 

Šiuos leidinius galima naudoti ir kaip 
etninės kultūros vadovėlius. I. Čepienės 
dėka sudarytos visos galimybės dėstyti 
etninę kultūrą vidurinėse mokyklose. Taip 
pat publikuota nemažai mokymo meto-
dinių leidinių. Tarp jų – Lietuvių etninės 
kultūros istorijos mokymo programa (1992) ir 
Etninė kultūra ir jos ugdymo didaktika. Univer-

sali programa. Edukologijos studijų programos 
studentams (2003). Taikomajai etnologijai 
skirta ir nemažai pranešimų konferencijo-
se. Daug dėmesio ji skyrė ir pedagoginiam 
darbui. Ji buvo Ž. Šaknio (LII) ir R. Račiū-
naitės (VDU) disertacinio darbo oponentė, 
taip pat VPU (dabar – LEU) buvusių dok-
torančių G. Šmitienės, J. Paulionytės, H. 
Šečkuvienės doktorantūros komitetuose. 
Labai gausi ir įvairiapusiška jos eksper-
tinė veikla. Pažymėtina, kad ji 1997–1999 
m. kartu su ekspertų grupe parengė Etni-
nės kultūros valstybinės globos įstatymo 
projektą, kuris įsigaliojo 1999 m. Buvo ir 
Etninės kultūros globos tarybos prie Lie-
tuvos Respublikos Seimo tarybos narė. 
Aktyviai dalyvavo su etnine kultūra susi-
jusiuose mokslo projektuose. Pavyzdžiui, 
1994–1997 m. kartu su Varšuvos universi-
teto Balstogės pedagogikos ir psichologijos 
fakulteto dėstytojais vykdė etninių mažu-
mų etnokultūrinį tyrimą, 1996 m. – Lietu-
vos ŠMM ir Danijos švietimo ministerijos 
bendrą projektą siekiant ištirti galimybes 
sukurti suaugusiųjų formaliojo švietimo 
sistemą Lietuvoje, 1997–1998 m. dalyvavo 
Tarptautinės švietimo asociacijos atlieka-
mame pilietinio ugdymo tyrime, 2000 m. 
pagal URM problemų ir tautinių mažumų 
departamento programą analizavo pilie-
tinio ir etninio sąmoningumo būklę Rytų 
Lietuvos mokyklose. 

Manau, kad I. A. Čepienės nuopelnai 
Lietuvos etnologijai ir lietuvių etninei kul-
tūrai, asmeninis įnašas puoselėjant jauni-
mo lokalinį, etninį, pilietinį ir kultūrinį ta-
patumą nusipelno didžiulės pagarbos labai 
darbščiam, kukliam ir kūrybingam Žmo-
gui. Sveikiname su garbingu  Jubiliejumi.

Žilvytis Šaknys


