Dr. Vykinto VAITKEVIČIAUS
gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas
Išsilavinimas
1992–1996 m. Vilniaus universitetas, istorijos bakalauro (su archeologijos
specializacija) studijos;
1996–1998 m. Vilniaus universitetas, istorijos magistrantūros (su archeologijos
specializacija) studijos;
2000 08 28 apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija „Senosios Lietuvos
šventvietės (sisteminis aspektas)“ (Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos
istorijos instituto jungtinė doktorantūra, eksternu).
Duomenys apie
profesinę veiklą
1992–1994 Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos
skyriaus valstybinis inspektorius, vyresnysis valstybinis inspektorius;
1995–2005 Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborantas, mokslo
darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas;
2006–2013 Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;
2010–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros
katedros vyresnysis mokslo darbuotojas;
2010–2019 Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros
projektų vadovas;
2019–2020 Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros
profesorius.
Nuo 2013 iki šiol – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Moksliniai interesai
Kraštovaizdžio archeologija, šventvietės, baltų religija ir mitologija, lietuvių
prigimtinė kultūra, lituanistinio paveldo skaitmeninimas, partizaninis karas.
Apdovanojimai, premijos
ir stipendijos
2001 m. Švedijos karališkosios mokslų akademijos stipendija;
2002 m. Vokietijos akademinės mainų tarnybos stipendija;
2002 ir 2005 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos jaunojo mokslininko
stipendija;
2008 m. Lietuvos archeologijos draugijos apdovanojimas „Metų archeologas“;
2011 m. Vyriausybės skiriama dr. Jono Basanavičiaus premija už kompleksinius
Lietuvos ir lietuvių etninių žemių tyrinėjimus, paveldo vertybių paiešką ir kovą už
jų išsaugojimą;
2012 m. Klaipėdos universiteto Mokslo premija;
2014 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Kultūros premija;
2015 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto apdovanojimas „Tautosakos
medus“;
2019 m. Lietuvos Respublikos Seimo atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.

Pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose
1994–2019 m. mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaitytas 115 pranešimų (užsienyje 27 (1 – su
bendraautoriumi), tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje – 22 (3 – su bendraautoriais), respublikiniuose – 66 (8 –
su bendraautoriais)
Taikomieji mokslo darbai
Dalyvavimas ekspertinėse mokslinėse organizacijose
2001–2002 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės narys;
2005–2010 m. pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo
departamento narys (specializacija – mitologinės vietos);
2005–2010 m. Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas;
Nuo 2010 m. Kultūrinių ir dvasinių vertybių, esančių saugomose teritorijose specialistų grupės (CSVPA)
narys. Grupė veikia prie Pasaulio saugomų teritorijų komiteto (IUCN);
2011–2015 m. Valstybinės paveldosaugos komisijos narys;
Nuo 2012 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto „Geografinė informacija“ narys;
Nuo 2012 m. duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas;
2012–2015 m. Etninės kultūros ekspertų komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys;
2013–2016 m. Lietuvos skaitmeninimo tarybos prie LR Kultūros ministerijos narys;
2014–2015 m. Europos paveldo ženklo komisijos prie LR Kultūros ministerijos narys;
2014–2018 m. Lietuvos kultūros tarybos ekspertas;
Nuo 2019 m. Etnokosmologijos muziejaus Tarybos narys.
Priklausymas visuomeninėms mokslo organizacijoms
Nuo 1996 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys (nuo 2003 m. – Tarybos narys, nuo 2006 m. –
pirmininko pavaduotojas, 2012–2016 m. – pirmininkas).
Ekspertinė ir kita taikomoji mokslinė veikla
tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizacinio arba programos komiteto vadovas ar narys
2006 m. tarptautinės konferencijos „Weapons, Weaponry and Man (In memoriam of Vytautas Kazakevičius)“
(surengtos Klaipėdos universitete) organizacinio komiteto narys;
2007 m. tarptautinės konferencijos „Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage“
(surengtos Klaipėdos universitete) organizacinio komiteto narys;
2008 m. tarptautinės konferencijos „Natural Holy Places in Archaeology and Folklore in the Baltic Sea Region“
(surengtos Klaipėdos universiteto Kernavėje) organizacinio komiteto vadovas;
2008 m. tarptautinės konferencijos „The Horse and Man in European Antiquity“ (surengtos Klaipėdos
universitete) organizacinio komiteto narys;
2009 m. tarptautinės konferencijos „Baltic Worldview: From Mythology to Folklore“ (surengtos Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto Vilniuje) organizacinio komiteto narys;
2011 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „People at the Crossroads of Space and Time“ (surengtos
Klaipėdos universitete) organizacinio komiteto narys;
2016 m. XXII Europos archeologų asociacijos kongreso (surengto Lietuvos archeologijos draugijos Vilniuje)
organizacinio komiteto narys.
2018 m. Baltijos jūros regiono tyrėjų tinklo Austmarr seminaro „Genius loci in the Prehistory of the Baltic Sea
Region“ (surengto Klaipėdos universitete) organizatorius.
tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinės kolegijos narys
2006–2019 m. Lietuvos archeologija redkolegijos narys;
Nuo 2009 m. Liaudies kultūra (nuo 2019 – Būdas) redkolegijos narys;

Nuo 2015 m. Tautosakos darbai redkolegijos narys.
doktorantūros programos komisijos, gynimo tarybos vadovas arba ar komiteto narys, disertacijos oponentas
Daktaro disertacijų vadovas (4), gynimo komitetų ir tarybų narys (6), disertacijų oponavimas (4).
Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose
Vadovas
2005 m. Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
mokslininkų grupės projektas „Kompleksiniai tyrimai Neries (Vilijos) aukštupyje“ (Valstybinis mokslo ir studijų
fondas);
2010–2013 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetui vadovaujant Lietuvoje įgyvendinama CARARE
(Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) projekto dalis (pagal Europos Sąjungos 7 Bendrąją
programą);
Nuo 2019 m. „Europeana Archaeology“ projektas, įgyvendinamas vadovaujant Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakultetui (pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę).
Vykdytojas
1998–1999 m. Geologijos instituto, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos istorijos instituto kompleksinių tyrimų
projektas „Raigardo slėnio – unikalaus gamtos ir kultūros paminklo – raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje”
(Valstybiniam mokslo ir studijų fondui parėmus);
2000–2001 m. Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Geologijos instituto
kompleksinių tyrimų projektas „Merkinės gamtinis ir kultūrinis paveldas: vertė ir kontekstai“ (Valstybiniam
mokslo ir studijų fondui parėmus);
2003–2006 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto,
Matematikos ir informatikos instituto projektas „Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: istorijos, etnologijos ir kalbos
šaltinių elektroninis sąvadas” (Valstybiniam mokslo ir studijų fondui parėmus);
2008–2010 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Matematikos ir informatikos instituto projektas
„LieTa: Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“ (Valstybiniam mokslo ir studijų fondui
parėmus);
2010–2012 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto projektas „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis
tapatumas“ (Lietuvos mokslo tarybai parėmus);
2013–2016 m. LoCloud (Local Content in a Europeana Cloud) projektas (pagal Europos Komisijos
Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programą);
2014–2016 m. „Europeana Food and Drink“ projektas (pagal Europos Komisijos Informacinių ir ryšių
technologijų politikos rėmimo programą);
Nuo 2016 m. COST veikla „Archaeological practices and knowledge work in the digital environment“ (CA
15201);
Nuo 2017 m. COST veikla „New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent“
(CA16213).
Kvalifikacijos kėlimas
2003 m. mokslinis vizitas į Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institutą Varšuvoje;
2004 m. mokslinis vizitas į Latvijos Mokslų akademijos Istorijos institutą Rygoje;
2005 m. mokslinis vizitas į Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institutą Minske;
2018 m. mokslinis vizitas į Helsinkio universitetą.

