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AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ ISTORIJA IR ANTROPOLOGIJA 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas LT / EN Kodas Studijų programa (-os)  

Audiovizualinių medijų istorija ir antropologija /  

 

M179718 Visos programos 

Dėstytojas (-ai) Padalinys 

Koordinuojantis: doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė Meno teorijos ir istorijos katedra 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji (magistro) Pasirenkamas 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis / Studijų programa Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė Rudens arba pavasario semestras Lietuvių  

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Kompetencijos, įgytos menų ir (ar) humanitarinių mokslų bakalauro 

studijose. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis valandomis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

Dalyko (modulio) tikslas 

Dalyko Audiovizualinių medijų istorija ir antropologija tikslas – aktualizuoti kiną šiuolaikinių vizualumo teorijų 

perspektyvoje, supažindinti studentus su naujausiomis audiovizualinių medijų teorijomis ir praktikomis, pasiūlyti 

šiuolaikinius kino analizės ir jos taikomumo įrankius, lavinti studentų praktinius įgūdžius. 

Trumpa dalyko (modulio) anotacija (iki 500 simbolių) 

Dalykas Audiovizualinių medijų istorija ir antropologija supažindina su naujomis audiovizualinių medijų teorijomis ir 

praktikomis, aktualizuoja kino, kaip klasikinės audiovizualinės medijos, tyrimo galimybes šiuolaikinių audiovizualinių 

medijų perspektyvoje. Seminaruose bus taikoma šiuolaikinė metodologinė prieiga, besitelkianti ties praktine patirtimi, 

kuri padeda teoretikams įsisavinti audiovizualinių medijų sąrangą ir jos specifiką. Seminaruose bus nagrinėjami kitų 

menininkų, antropologų, etnografų sukurti audiovizualiniai vietovių žemėlapiai. Tyrinėjimo ir praktinių užsiėmimų ašis 

bus santykis tarp audiovizualinių medijų ir žmogaus pojūčių, taikant sensorinės antropologijos ir vizualinės 

antropologijos, etnografijos ir kino studijų prieigas. 

 

Studijų programos(-ų) 

ugdomos kompetencijos 
Dalyko (modulio) studijų rezultatai Studijų metodai 

Vertinimo 

metodai 

Gebėjimas savarankiškai 

dirbti ir tobulėti. 

Gebės savarankiškai rinkti, kaupti, 

analizuoti informaciją ir taikyti ją praktikoje. 

Paskaitos, 

seminarai,  

Pranešimo 

pristatymas 

Gebėjimas analizuoti ir 

vertinti šiuolaikinius teatro ir 

kino, scenos ir medijų meno 

reiškinius. 

Gebės analizuoti ir vertinti įvairius kino ir 

audiovizualinių medijų aspektus iš aktualių 

teorinių ir istoriografinių perspektyvų. 

Paskaitos, 

seminarai, 

minčių lietus 

Atvejo analizė 

Gebės analizuoti kiną iš tarpdisciplininės 

perspektyvos ir vertinti audiovizualines 

medijas remiantis naujausiais moksliniais 

tyrimais. 

Paskaitos, 

seminarai 

Pranešimo 

pristatymas 

Žinos šiuolaikines vizualumo teorijas, gebės 

susieti jų tyrimo metodus su šiuolaikinėmis 

audiovizualinių medijų ir antropologijos 

praktikomis 

Paskaitos, 

seminarai, 

minčių lietus 

Atvejo analizė 

Gebėjimas vykdyti tyrimus, 

taikant šiuolaikinius 

menotyros ir kitų 

humanitarinių mokslų 

metodus. 

Gebės pasirinkti ir taikyti aktualius 

audiovizualinių medijų ir antropologijos 

tyrimų metodus analizuojant pasirinktą 

pavyzdį. 

Paskaitos, 

seminarai 

Egzaminas 
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1. Įvadinė paskaita. Supažindinimas su 

studijų planu, programos turiniu, 

pagrindinėmis temomis, rekomenduojama 

literatūra. Atsiskaitymo reikalavimų 

pateikimas. 

2       2 8 Rekomenduojamos 

literatūros paieškos  

2. Medijų istorija ir kinas: problemos ir jų 

įveika. Teorijų ir tipologijos pristatymas, 

analizė.  

2  2     4 13 

Literatūros analizė. 

Pasiruošimas 

seminarui 

3. Televizijos mesti iššūkiai kinui. 

Televizijos estetinė ir technologinė raida, 

akistata su skaitmeninėmis ir 

internetinėmis technologijomis. 

2  2     4 14 

4. Kompiuterinių žaidimų „sinematika“, 

kino ir žaidimų persidengimas, žanrų 

pavyzdžiai.  

2  2     4 14 

5.Medijų antropologija: koncepcijos ir 

teorijų pristatymas, analizė. 

2  2     4 14 

6.  Audiovizualinės medijos ir penki 

pojūčiai. Supažindinimas su juslių 

teorijomis.  

2  2     4 14 

7. Garso ir vizualiniai žemėlapiai.  2  2     4 16 Literatūros analizė. 

Pasiruošimas atvejo 

studijai. 
8. Auditorinis darbas su kūrybiniais 

projektais. 

2  2     4 8 

9. Egzaminas       2 2   

Iš viso 16 0 14 0 0 0 2 32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris, 

proc. 

Atsiskaitym

o laikas 

Vertinimo kriterijai 

Darbas 

seminarų metu 

20 proc. Semestro 

metu 

Vertinama: 

• Savarankiškumas ir iniciatyvumas, 

• kritiškas ir analitinis mąstymas,   

• gebėjimas efektyviai įsisavinti informaciją ir tikslingai ja naudotis; 

Atvejo analizės 

pristatymas 

40 proc. Semestro 

metu 
• Gebėjimas analizuoti scenos ir kino meno reiškinius iš teorinės ir 

probleminės perspektyvos, 

• gebėjimas identifikuoti aktualius scenos ir audiovizualinio meno 

pokyčius ir juos analizuoti pasitelkiant šiuolaikines menotyros ir 

teatrologijos teorijas bei metodus. 

Egzaminas 40 proc. Sesijos metu • gebėjimas skirti ir apibūdinti šiuolaikines menotyros ir 

teatrologijos teorijas, susieti jas su istoriniu bei kultūriniu kontekstu, 

menine praktika. 

 

Vertinimo pagrindimas: 

10 balų. Puikiai. Įvykdytas dalyko apraše pateiktų reikalavimų maksimumas. Studentas puikiai išmano šiuolaikines 

vaidybos teorijas ir praktikas, argumentuotai atskleidžia jų susiformavimo prielaidas ir kontekstą. Atlikdamas atvejo 
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studiją geba argumentuoti teorinių prieigų pasirinkimą ir taikyti jas kūrybingai, originaliai, tikslingai jas taikyti. Mąsto 

kritiškai, analitiškai, kelia aktualias teorines problemas.  

9 balai. Labai gerai. Įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studentas išmano audiovizualinių medijų teorijas, 

problemas, istoriją ir antropologijos praktikas, geba skirti jų ypatumus ir susieti juos su šiuolaikine scenos ir kino meno 

praktika. Atlikdamas atvejo studiją, geba pasirinkti teorines prieigas ir jas taikyti. Tiksliai vartoja teorinę terminiją. Mąsto 

kūrybingai, analitiškai. 

8 balai. Gerai. Įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studentas žino ir skiria audiovizualines teorijas, problemas, 

istoriją ir antropologijos praktikas, žino svarbiausias aspektus darančius įtaką kino sampratos pokyčiams. Atlikdamas 

atvejo studiją geba pasirinkti teorinę prieigą ir ją taikyti. Mąsto kūrybingai, analitiškai. 

7 balai. Vidutiniškai. Įvykdyta didesnė dalis dalyko apraše pateiktų reikalavimų. Studentas žino audiovizualinių medijų 

teorijas, problemas, istoriją ir antropologijos praktikas, geba apibūdinti pokyčių kontekstą. Atlikdamas atvejo studiją 

geba pasirinkti teorinę prieigą. 

6 balai. Patenkinamai. Įvykdyta beveik pusė dalyko apraše pateiktų reikalavimų. Studento žinios apie audiovizualinių 

medijų teorijas, problemas, istoriją ir antropologijos praktikas patenkinamos. Teorinė atvejo studijos prieiga nepagrįsta.  

5 balai. Silpnai. Įvykdyta pusė dalyko apraše pateiktų reikalavimų. Studentas silpnai išmano audiovizualinių medijų 

teorijas, problemas, istoriją ir antropologijos praktikas. Atvejo studija parengta su dėstytojo pagalba.  

4 balai. Nepatenkinamai. Dalyko apraše pateikti reikalavimai neįvykdyti. 

 

Autorius Leidimo 

metai 

Pavadinimas Leidinio Nr. / t. Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomi studijų šaltiniai  

Jane Chapman 2005 Comparative Media History– An 

Introduction 

 Polity Press 

Thomas Elsaesser 2016 Film History as Media Archaeology  Amsterdam University 

Press 

Janet Staiger, 

Sabine Hake 

2010 Convergence Media History  Routledge 

Pieter J Fourie 2004 Media Studies: Media history, 

media and society 

 Juta 

Gordon Gray 2010 Cinema– A Visual Anthropology  Berg Publishers 

Sarah Pink 2005 The future of visual anthropology: 

engaging the senses 

 Routledge 

Papildomi studijų šaltiniai  

Jennifer Holt, 

Alisa Perren, eds. 

2009 Media Industries– History, Theory, 

and Method 

 Wiley-Blackwell 

Aniko Imre 2016 TV Socialism (Console-ing 

Passions) 

 Duke University Press 

Books 
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