INSTITUTAS

Tarptautinė
mokslinė konferencija

„Alberto
VijūkoKojalavičiaus
skaitymai
2021“
Paulius Vaniuchinas

Iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos
instituto ir Genealogijos akademijos prezidentas
Remigijus Bimba ir Kretingos rajono savivaldybės meras
Antanas Kalnius
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

2021 m. rugsėjo 24 d. Kretingoje vyko tarptautinė
mokslinė konferencija „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus
skaitymai 2021“, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono, Vilniaus vaivados ir Žemaičių seniūno, karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus
400-osioms mirties metinėms paminėti. Konferencija vyko Kretingos muziejuje – istorinėje Chodkevičių
dvarvietėje.
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto
prezidentas Remigijus Bimba atidarė tarptautinę mokslinę konferenciją ir pasveikino jos dalyvius. Sveikinimo
žodį tarė ir Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.
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Tarptautinės mokslinės konferencijos „Alberto VijūkoKojalavičiaus skaitymai 2021“ pranešėjai ir organizatoriai.
Iš kairės: Paulius Vaniuchinas, prof. dr. Marcin‘as
Hlebionek‘as, Julius Kanarskas, Jolanta Klietkutė,
Remigijus Bimba, Juozas Pelionis, Edgars‘as Sims‘as ir
dr. Ernestas Vasiliauskas
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Albertas Vijūkas-Kojalavičius (1609–1677) – istorikas, teologas, filosofas. Jis prisimenamas kaip žymus
pedagogas, dirbęs Vilniaus universiteto rektoriumi. Jo
darbai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealogijas ir heraldiką yra aktualūs ir šiandien.
Svarbiausias veikalas – pirmoji spausdinta Lietuvos istorija. Išskirtinis darbas – „Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“.
Konferenciją sudarė trys dalys: pirmoji sesija buvo
skirta didikams Chodkevičiams, antroji – heraldikai, o
trečioji – genealogijai.
Moksliniame renginyje dalyvavo svečiai ir prane-
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šėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Konferencijoje
pranešimus skaitė: Kretingos muziejaus direktoriaus
pavaduotojas muziejininkystei, knygų ir mokslinių
straipsnių autorius, istorikas Julius Kanarskas („Jonas
Karolis Chodkevičius – Kretingos miesto kūrėjas“),
Kretingos muziejaus Archeologijos ir istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė-istorikė, knygų ir mokslinių straipsnių autorė Jolanta Klietkutė („Chodkevičių
ženklai Kretingos bažnyčioje“), Juozas Pelionis („Jono
Karolio Chodkevičiaus ištikimiausi bendražygiai“), Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto habilituotas mokslų daktaras, profesorius Marcin‘as Hlebionek‘as („Riterių herbai 1435 m. Bresto taikos sutarties
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Iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto ir Genealogijos akademijos prezidentas Remigijus Bimba,
Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, Alberto
Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir premijos laureatas Julius Kanarskas, Kretingos rajono savivaldybės meras
Antanas Kalnius ir Genealogojos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, Heraldikos akademijos
direktorius Paulius Vaniuchinas
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

antspauduose“), Latvijos heraldikos specialistas, įvairių
institucijų ir asmeninių herbų autorius Edgars‘as Sims‘as
(„Asmeniniai herbai šiuolaikinėje Latvijoje“), Lietuvos
kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Elvyra Usačiovaitė
(„Piliečio samprata pagal Motiejaus Strijkovskio veikalą „Dorybės šauklys“), Klaipėdos universiteto Baltijos

regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis
mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras
Ernestas Vasiliauskas („Baronų Goesų Kurše ir Lietuvoje XVI–XIX a. genealogija“), knygų ir mokslinių
straipsnių autorius, istorikas Algimantas Kaminskas („Metrikų knygos kaip lokalios istorijos faktų šaltinis“).

Jolantos Klietkutės pranešimas „Chodkevičių
ženklai Kretingos bažnyčioje“

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir
premijos laureatas Julius Kanarskas

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m.

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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Padėkos raštas įteikiamas Lietuvių kalbos instituto
atstovei dr. Palmirai Zemlevičiūtei

Padėkos raštas ir vardinis ženklas „Už svarų indėlį
populiarinant genealogiją, heraldiką ir veksilologiją“
įteikiamas Kretingos rajono savivaldybės merui Antanui
Kalniui

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m.

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

2021 m. rugsėjo 24 d. Kretingoje vyko
tarptautinė mokslinė konferencija „Alberto
Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 2021“,
skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
didžiojo etmono, Vilniaus vaivados ir
Žemaičių seniūno, karvedžio Jono Karolio
Chodkevičiaus 400-osioms mirties metinėms
paminėti.

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto įsteigtu Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo
medaliu (autorius – Žydrūnas Strumila) ir premija už
reikšmingiausius paskutiniųjų metų darbus, susijusius su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos ir kitų –
plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu, paveldo apsauga,
sklaida, inovacine, kūrybine, edukacine ir moksline
tiriamąja veikla, apdovanotas Kretingos muziejaus
direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, istorikas

Padėkos dovanos įteikiamos Juliui Kanarskui
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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Padėkos dovanos įteikiamos prof. habil.
dr. Marcin‘ui Hlebionek‘ui. Iš kairės: Remigijus Bimba,
Barbara Orszewska, Paulius Vaniuchinas
ir prof. habil. dr. Marcin‘as Hlebionek‘as
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Julius Kanarskas.
Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto įsteigtu vardiniu ženklu „Už svarų indėlį populiarinant genealogiją, heraldiką ir veksilologiją“ apdovanoti:
Antanas Kalnius, Vida Kanapkienė, dr. Malgorzata
Stefanovič-Pecela, Julius Kanarskas, Jolanta Klietkutė,
Juozas Pelionis, prof. habil. dr. Marcin‘as Hlebionek‘as,

Edgars‘as Sims‘as, dr. Elvyra Usačiovaitė, dr. Ernestas
Vasiliauskas ir Algimantas Kaminskas. Renginyje iškilmingai įteikti naujų Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institute patvirtintų ir registruotų herbų liudijimai asmeninių herbų steigėjams.
Tarptautinę mokslinę konferenciją organizavo Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas. Kon-

Edgars‘o Sims‘o pranešimas „Asmeniniai herbai
šiuolaikinėje Latvijoje“

Dr. Ernesto Vasiliausko pranešimas „Baronų Goesų
Kurše ir Lietuvoje XVI–XIX a. genealogija“

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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Juozo Pelionio pranešimas „Jono Karolio
Chodkevičiaus ištikimiausi bendražygiai“

Prof. habil. dr. Marcin‘o Hlebionek‘o pranešimas „Riterių
herbai 1435 m. Bresto taikos sutarties antspauduose“

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka, 2021 m.

Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.

ferencijos rėmėjai ir partneriai: Kretingos muziejus, Heraldikos akademija, Veksilologijos akademija, Kretingos
rajono savivaldybė, Etninės kultūros globos taryba,
Klaipėdos universitetas, Lenkijos institutas Vilniuje,
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvių kalbos ins-

titutas, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas.
Visiems rėmėjams ir partneriams Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos institutas įteikė padėkas už paramą ir geranorišką pagalbą organizuojant tarptautinę
mokslinę konferenciją.
GHV

Juliaus Kanarsko pranešimas „Jonas Karolis
Chodkevičius – Kretingos miesto kūrėjas“
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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