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Asmens duomenys 
  

Gimimo data: 1943 04 05 
 Gimimo vieta: Kaunas 
  
Išsimokslinimas, mokslo laipsniai ir vardai, įvertinimai 
 
2015 m. Lietuvos mokslo premijos lauretas 
2001 m. suteiktas profesoriaus (humanitariniai mokslai) vardas 
2000 m. suteiktas habilituoto daktaro (humanitariniai mokslai) laipsnis (habilitacinis darbas – Lietuvos 
vėlyvojo klasicizmo architektūra: mokslo bei meno genezė, raida, bruožai) 
1994 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas (humanitariniai mokslai). 
1993 m. nostrifikuotas daktaro (technikos mokslai) laipsnis. 
1981 m. suteiktas vyr. mokslinio bendradarbio mokslo vardas – specialybė Mokslo ir technikos istorija. 
1975 m. apginta mokslų kandidato disertacija  Mūro medžiagos ir jų panaudojimas Lietuvos XIII - XVII a. 
vidurio statybose” (specialybė Mokslo ir technikos istorija). 
1967 m. baigtas Kauno Politechnikos institutas (dabartinis Kauno technologijos universitetas) 
 
Profesinė veikla 
 
Nuo 2010 iki dabar Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakulteto profesorius 
2008-2010 Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakulteto dekanas 
2002-2008  Vytauto Didžiojo universiteto Menų instituto direktorius 
2000-2002  Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakulteto dekanas. 
1997-2000  Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros katedros vedėjas. 
1993-1997  Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakulteto docentas pirmaeilėse pareigose. 
1991-1993  Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakulteto docentas antraeilėse pareigose. 
1975-1993 Architektūros ir statybos instituto Architektūros istorijos sektoriaus vyr. mokslinis 
bendradarbis. 
1973-1974  Statybos ir architektūros instituto Architektūros istorijos ir Urbanistikos sektorių jaunesnysis 
mokslinis bendradarbis. 
1969-1973  Statybos ir architektūros instituto Architektūros istorijos sektoriaus aspirantas 
 
Mokslinių interesų sritys 
 
architektūros istorija; 
architektūros meno ir mokslo sąsajos; 



kultūros paveldas; 
statybos technikos istorija (mūro architektūroje); 
architektūros ikonografija 
  
Mokslo leidinių organizacinė veikla 
 
2005 m. įsteigė periodinį mokslo žurnalą Meno istorija ir kritika. Iki 2015 m. jo vyriausiasis redaktorius 
ir redakcinės kolegijos pirmininkas. 
 
Kitų mokslo leidinių redakcinių kolegijų narys: 
 Vilniaus architektūra (kolektyvinė monografija, 1985), 
 Kauno architektūra (kolektyvinė monografija, 1991), 
 Lietuvos architektūros istorija” II t. (kolektyvinė monografija ,1994); 
 Lietuvos architektūros istorija III t. (kolektyvinė monografija ,2000);  
  Kauno istorijos metraštis (periodinis leidinys nuo 1998 leidžiamas kasmet); 
 Teatrologijos eskizai (tęstinis mokslo darbų leidinys) 
 
Kita mokslinė ir visuomeninė veikla 
 
Nuo 2011 m. iki šiol - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas; 
Nuo 1996 m. iki dabar  – VDU Senato narys; 
1998–2000 m. – VDU Senato sekretorius; 
Nuo 1985 m. – Architektūros ir statybos instituto tarybos specializuotos Architektūros sekcijos narys; 
1990-1992 m. – Kultūros ir meno instituto tarybos narys; 
1992–1995 m. – Architektūros ir statybos instituto tarybos narys; 
1999-2008 m. – Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių mokslų nuolatinės ekspertų komisijos narys; 
1980-2007 m. Lietuvos architektų sąjungos narys; 
1989-1992 m. – Kultūros paveldo globos tarybos narys; 
Nuo 1990 m. Lietuvos-Prancūzijos asociacijos narys; 
Nuo 1992 m. – ICOMOS tarptautinės organizacijos narys; 
Nuo 1993 m. – Kultūros vertybių apsaugos departamento aukščiausios kategorijos ekspertas; 
1995-1998 m. – Kultūros paveldo centro Dvarų vertinimo komisijos narys. 
 
Pedagoginis darbas (dėstomi dalykai)  
 

Lietuvos architektūros istorija (pagrindinių studijų), 
Vakarų Europos architektūros istorija (pagrindinių studijų), 
Lietuvos etninė architektūra (pagrindinių studijų), 
Lietuvos architektūros istorijos šaltiniai (magistrantūros), 



Lietuvos kultūros paveldo savitumai (magistrantūros), 
Architektūros mokslo raida Lietuvoje (doktorantūros) 

 
Mokslininkų rengimas 
 
7 apgintų daktaro disertacijų vadovas, 
19 daktaro disertacijų gynimo tarybos pirmininkas, 
 2 habilitacijos komitetų pirmininkas, 
4 daktaro disertacijų oponentas; 
 
 
Konkursiniai mokslo projektai 
 
2005-2006 Valstybinio mokslo ir studijų rėmimo fondo konkursinio projekto Česlovo Milošo žemė 
vadovas; 
2009-2010 - Lietuvos mokslo tarybos remiamo projekto "Lietuvos mūro architektūros paveldo tyrimai ir 
restauravimas" vadovas; 
2012 - Lietuvos mokslo tarybos remiamo projekto "Monografijos "Lietuvos mūro istorija" rengimas 
spaudai ir leidyba" vadovas. 
 
Konkursinės stipendijos 
 
1988 m. stažavosi Lenkijoje (Instytut Sztuki Polskiej akademii nauk) pagal mokslininkų mainų programą; 
2000 m. laimėjo Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos  konkursinę stipendiją ir stažavosi dviejose 
Prancūzijos aukštosiose mokyklose : Nacionalinėje dailės mokykloje  Paryžiuje (Ecole nationale 
supérieure de Beaux-Arts, Paris ) ir Turo universitete (Université François Rabelais, Tours); 
2002 m. antrą kartą laimėjo Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos  konkursinę stipendiją ir stažavosi 
Sorbonos universiteto Šastelio meno istorijos tyrimų centre (Centre de recherche histoire de l’art, 
Universitė Paris 4, Sorbonne).  
 
Svarbiausios mokslinės publikacijos  
 
Monografijos, knygos, informaciniai leidiniai 
 

1. Vilniaus miesto gynybinė siena /bendraautorė Irena Jučienė (1979) 
2. Vilniaus Pilies skersgatvis (1980) 
3. Kauno Rotušės aikštė / bendraautoriai Regina Levandauskienė ir Žibartas Simanavičius (1981) 
4. Vilniaus architektūra (kolektyvinė monografija, 1985) 
5. Lietuvos architektūros istorija (kolektyvinė monografija, I t., 1987); 
6. Šiaulių renesanso paminklas (1988) 
7. Kauno architektūra (kolektyvinė monografija, 1991) 
8. Lietuvos architektūros istorija (kolektyvinė monografija, II t., 1994); 



9. Architektas Karolis Podčašinskis (1994) 
10. Lietuvos architektūros istorija (kolektyvinė monografija, III t., 2000); 
11. Napoleonas Orda: senosios Lietuvos architektūriniai peizažai / bendraautorė Renata 

Vaičekonytė Kepežinskienė (2006) 
12. Šiaulių katedra : istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai (knygos dalis, 

2010) 
13. Lietuvos mūro istorija (2012) 

 
Iš viso paskelbta daugiau kaip 200 mokslinių publikacijų architektūros ir statybos technikos istorijos, 
ikonografijos, mokslo istorijos, kultūros paveldo klausimais.  
 
Konferencijos 
 
Dalyvavo daugiau kaip 40 konferencijų, iš jų užsienyje tarptautinėse – Taline (1973), Kielcuose (Lenkija, 
1989), Maskvoje (1997), Daugpilyje (2004), Breste (2004), Minske (2004, 2007), Torunėje (2010).  
 

 
 
 


