
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje kon-
ferencijoje Vilnius ir kitos Europos sostinės per pagalbinių istorijos 
mokslų prizmę, kuri įvyks 2023 m. birželio 15–16 d. Lietuvos isto-
rijos institute. Konferencija rengiama Vilniaus 700 metų jubilie-
jaus proga. 

Laikui bėgant Vilnius išgyveno ir nuopuolius, ir pakilimus, 
radusius atgarsį jo kasdienybėje, apimančioje įvairiapusius (poli-
tinius, ekonominius, kultūrinius ir kt.) kontaktus su užsienio šali-
mis, jų sostinėmis ir šių gyventojais. Visa tai atsispindėjo Vilniaus 
ir kitų Europos sostinių gyventojų veiklose, istorijose ir likimuo-
se, įvairiais pavidalais užfiksuota ir įprasminta labai skirtingo po-
būdžio šaltiniuose. Istoriografijoje į Vilniaus ir kitų sostinių pra-
eitį žvelgta ir žvelgiama įvairiais rakursais, pvz., miestų istorijos, 
politinės ir geopolitinės, kultūros istorijos ir kt. Šioje konferen-
cijoje siekiama į Vilnių ir kitų Europos valstybių istorines, laiki-
nąsias ir dabartines sostines, jų sąryšius, panašumus ir skirtumus 
viduramžiais ir naujaisiais laikais ir to atgarsius ir recepcijas vė-
lesniais laikais, pažvelgti pasitelkus pagalbinius istorijos mokslus: 
heraldiką, genealogiją, sfragistiką, veksilologiją, teisės archeolo-
giją, diplomatiką, paleografiją, kodikologiją, archyvistiką, biogra-
fistiką, demografiją, chronologiją, istorinę geografiją ir kt. 

Kviečiame skaityti pranešimus ne tik pagalbinių istorijos 
mokslų atstovus, bet ir mokslininkus, kurie su Vilniaus ir kitų Eu-
ropos sostinių praeitimi susiduria nagrinėdami kitas temas. 

Kv i e t i m a s  į  TA R P TAU T I N Ę  ko n f e r e n ci ją

VILNIUS ir kitos EUROPOS SOSTINĖS  
per pagalbinių istorijos mokslų prizmę 

LIETUVOS ISTORI JOS INSTITU TA S
LENKI JOS MOKSLO IR MENŲ AKADE MI JOS BIBLIOTEKA KROKUVOJE
LIETUVOS HER ALDIKOS KOMISI JA

Pranešimų trukmė – 20 min.
Konferencijos kalbos: lietuvių, lenkų, anglų, 
vokiečių. Sinchroninio vertimo nebus. 
Konferencija vyks hibridiniu būdu.
Planuojama išleisti konferencijos medžiagą.

Maloniai prašome pranešti, kuria kalba bus 
skaitomas pranešimas, o pranešimo temą 
ir santrauką (1500–1800 spaudos ženklų 
su tarpais) ta kalba, kuria bus skaitomas 
pranešimas, konferencijos organizatoriams 
atsiųsti iki 2023 m. kovo 1 d. adresu:  
conference.vilnius700@gmail.com.  

Organizacinio komiteto sprendimas  
autoriams bus išsiųstas iki 2023 m. kovo 6 d.
Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

---

Organizacinis komitetas 
Dr. Rūta Čapaitė, Lietuvos istorijos institutas
Dr. Adam Stankevič, Lietuvos istorijos institutas
Dr. Gitana Zujienė, Lietuvos istorijos institutas 
Dr. Agnieszka Fluda-Krokos, Lenkijos mokslo 

ir menų akademijos biblioteka Krokuvoje, 
Jogailos universitetas

Dr. Agnė Railaitė-Bardė, Lietuvos heraldikos 
komisija 

Maksymilian Fajans, Vilnius, Žemutinė pilis, pagal Napoleoną Ordą, 
toninė litografija: 301 × 455 (lapas), alb. 1017, pl. 75, Lenkijos mokslo 
ir menų akademijos biblioteka Krokuvoje

Jean-Batiste Arnout (Arnould) ir Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Dominikonų gatvė 
ir Bajorų institutas Vilniuje, 1850, toninė litografija: 398 × 573 (lapas), iš ciklo: Jan 
Kazimierz Wilczyński (wydawca), Album de Wilna, Paryż (drukarnia litograficzna 
Joseph Rose Lemercier), alb. 1047, pl. 10, Lenkijos mokslo ir menų akademijos 
biblioteka Krokuvoje.


