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Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
Apie mus
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (VUKF) yra pagrindinė aukštojo
mokslo institucija Lietuvoje, dirbanti plačioje informacijos ir komunikacijos srityje.
Nuo pat savo atsiradimo 1991 m., VUKF plėtojo integracinį poţiūrį į informaciją ir
komunikaciją, ţvelgdamas į bibliotekas, muziejus, archyvus, ţiniasklaidą, leidybos
įmones, informacijos agentūras ir informacijos įmones kaip neatskiriamas
visuomenės informacijos infrastruktūros dalis.
Šiandien pagrindinis KF tikslas yra stiprinti ir plėtoti tarpdisciplinines studijas bei
mokslinius tyrimus tam, kad būtų skatinamas konkurencingas ir aukšto lygio
išsilavinimas šioje srityje. KF misija yra įgyvendinama kuriant komunikacijos ir
informacijos studijų programas, vykdant fundamentaliuosius ir taikomuosius
mokslinius tyrimus bei tobulinant profesinio lavinimo galimybes ir ypatingą dėmesį
skiriant tarpdisciplininiam bei tarptautiniam bendradarbiavimui. Fakultetas
prisidėjo prie keleto tarptautinių Europos sąjungos remiamų projektų, įskaitant
CALIMERA, PubliCA, Pulman and Cultivate-CEE, DPE (Skaitmeninis
išsaugojimas Europoje), Europeana and NORSLIS (Šiaurės tyrimų
Bibliotekininkystės ir Informacijos mokslų mokykla).

Mūsų kolekcija
Mūsų kolekcija – tai archeologinių ir architektūrinių tyrimų, vykdytų Lietuvoje 19481969 m., fotografijų archyvas, kurį sudaro 21 tūkst. nuotraukų. Šis archyvas yra
saugojamas Lietuvos istorijos instituto Rankraštyne. Tai svarbus duomenų
rinkinys, atskleidţiantis Lietuvos archeologijos istoriją. Kolekcijoje galima išskirti
atskiras tematines dalis:


archeologinės vietos, paminklai ir istorinis kraštovaizdis



archeologiniai kasinėjimai



archeologiniai radiniai



piešiniai ir iliustracijos



vietovių žemėlapiai
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Archeologinių vietovių, paminklų
ir istorinio kraštovaizdžio
nuotraukos vaizduoja pagrindinius
Lietuvos Akmens, Bronzos,
Geleţies amţiaus paminklus ir
reikšmingiausius Viduramţių (13-16
a.) objektus: Valdovų rūmus ir
Vilniaus Ţemutinę pilį, Kauno pilį,
Trakų rezidencinę pilį bei kt.
Panoraminiai vaizdai taip pat
išsaugojo išnykusį unikalų mūsų
šalies kraštovaizdį.
Trakų rezidencinė pilis 1954 m. prieš restauraciją.

Archeologinių kasinėjimų
nuotraukos atskleidţia Lietuvos
archeologijos istoriją ir pagrindines
1948-1969 m. kasinėtas archeologines
vietas. Vaizdai parodo archeologinių
ekspedicijų kasdienybę, 20 a. viduryje
mūsų archeologų taikytus metodus bei
naudotus įrankius, o taip pat
supaţindina su pagrindiniais
ţymiausiais to meto Lietuvos
archeologais.
Linksmučių (Pakruojis r.) kapinyno
kasinėjimai 1949 m.

s

Archeologinių radinių
nuotraukos sudaro kitą svarbią
kolekcijos dalį. Čia galima išvysti
retus ir išskirtinius archeologinius
artefaktus, kurie buvo surasti
kapuose, piliakalniuose,
gyvenvietėse ir kituose
archeologiniuose objektuose.
Sidabrinis vėrinys rastas 1950 m. (radimvietė neţinoma).

Piešinių, iliustracijų ir vietovių
žemėlapių nuotraukos sudaro
maţiausią kolekcijos dalį. Tai
archeologinių radinių piešiniai,
iliustracijos iš įvairių archeologinių
knygų ir vietovių lokalizacinė
medţiaga.
s
s
Radiniai iš Paluknio kapinyno (Raseinių r.).
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