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Dalyko anotacija 

Ne tik dėl geografinės padėties, bet ir dėl daugeliu atžvilgiu panašios istorinės patirties Lietuva 

priskiriama Vidurio-Rytų Europos kultūriniam arealui. Bendrus, specifinius tik šiam regionui 

bruožus ypač stipriai formavo pusę dvidešimtojo amžiaus trukęs susidūrimas su socializmo 

ideologijos pagimdytais politiniais režimais ir jų vykdytais socioekonominiais pertvakymais, 

reprezentuojančiais socialistinės modernizacijos projektą. Šis sąlytis padarė didžiulį poveikį šio 

regiono visuomenės raidai ir žmonių sąmonei, tačiau akivaizdu, kad ne visose Vidurio-Rytų 

Europos valstybėse poveikis buvo vienodas. Nustatyti bendrumus ir kartu surasti skirtumų 

priežastis galima tik lyginant XX amžiuje kiekvienoje šalyje vykusius procesus. Dalyko metu 

analizuojama, kaip socialistinė modernizacija keitė laiko ir erdvės suvokimo/įprasminimo 

vektorius: šio regiono šalių atminties kultūras ir jų kultūrinį kraštovaizdį. Kitas nemažiau svarbus 

dalyko objektas – per ketvirtį amžiaus po komunistinių režimų žlugimo susiformavę gyvenimo 

socialistinėje sistemoje atminties pavidalai ir santykio su materialiu socialistinės modernizacijos 

palikimu būdai. Seminarų metu aptariamos skirtingos atminties kultūrų apraiškos (didžiųjų 

politinės istorijos naratyvų konstravimas, herojų kultas, religinės atminties vietos, miestai ir 

vizualinė aplinka kaip multikultūrinės atminties vietos) bei jas generuojantys veiksniai (atminties 

politika, skirtingų atminties kultūrų konfliktai, socialinių veikėjų konkurencija atminties kultūros 

lauke). Taip pat nagrinėjami kultūrinio kraštovaizdžio kaitos generatoriai, susiję su socialistinės 

modernizacijos procesais: regioniniai industrializacijos ir urbanizacijos, miestų planavimo, 

gyvenamosios architektūros ypatumai. Geografiškai dalykas apima ne tik Sovietų Sąjungos 

satelitų blokui priklausiusias Vidurio ir Rytų Europos valstybes, bet ir Sovietų Sąjungos 

aneksuotas Baltijos šalis.  

Dalykas yra integruotas su analogišku Istorijos magistro studijų programos dalyku (6 kred.). 

Doktorantai papildomus 1,5 kredito jame gauna už magistrantams parengtą ir pravestą paskaitą 

arba seminarą, atitinkantį dalyko tematiką.   
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