
 

Vasiliauskienė Aldona Vladislava  

 

Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė gimė 1945 m. liepos 23 d. 

Galvydžių kaime (Anykščių r.). Šeimai dėl sovietinės valdžios persekiojimų išsiblaškius, nuo 

1948 m. augo Skapiškyje (Kupiškio r.) pas tetą (motinos seserį) Viktoriją Žiogūnaitę. Mokėsi 

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume, įgijo kanklininkės specialybę. 1964–1975 m. dirbo 

įvairiose Vilniaus mokyklose. 1974 m. neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus universiteto (VU) 

Istorijos fakultete. 1975–2006 m. VU Istorijos fakulteto vyresnioji laborantė, vėliau – Religijos 

studijų ir tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja. 2004–2010 m. – Šiaulių universiteto 

vyresnioji mokslo darbuotoja, 2006–2008 m. – ir Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos 

fakulteto Katalikų tikybos katedros docentė. Tyrinėja Lietuvos katalikų intelektualinį sąjūdį, 

Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir jos narių veiklą. Nuo 2001 m. susidomėjo ukrainistikos 

tematika, tyrinėja lietuvių ir ukrainiečių istorinius ir kultūrinius ryšius, Šv. Bazilijaus Didžiojo 

ordino istoriją bei veiklą Lietuvoje ir Ukrainoje. Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacijos 

prezidentė (nuo 2000 m.), Lvovo (Ukraina) Ivano Franko universiteto vyriausioji mokslo 

darbuotoja. 

Parašė arba sudarė dvi dešimtis knygų: „Kai akademikas kunigas Antanas Liuima SJ prabyla...“ 

(1995), „Stasio Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos bruožai“ (1996), „Arkivyskupas Juozapas Jonas 

Skvireckas“ gyvenimas ir veikla“ (1998), „Monsinjoras Jonas Juodelis“ (2001), „Arkivyskupo 

Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos“ (2003), „Monsinjoras Klemensas Gutauskas: 

monografija“ (2004), „Monsinjoras Petras Baltuška: monografija“ (2011), Šv. Bazilijaus Didžiojo 

ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ (2017), „Pranas Sližys: dirigentas, vargonininkas, kompozitorius“ ir 

kt. Publikavo daugiau kaip 950 straipsnių periodikoje. Straipsniai spausdinti knygose „Kupiškis: 

Gamtos ir istorijos puslapiai“ (2009) ir „Kupiškis: Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ (2016), 

„Skapiškis. Senovė ir dabartis“ (2019). Skapiškyje turi sodybą, kurioje įkūrė arkivyskupo 

Mečislovo Reinio atminimo kambarį, organizuoja įvairias konferencijas, kitus renginius. 

A. Vasiliauskienė gavo du popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo raštus (2005). Apdovanota 

Ukrainos Respublikos Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinu (2006), organizacijos „Ukraina-

pasaulis“ Aukso žvaigždės ordinu (2006) ir kitais šios šalies apdovanojimais, Lietuvos valstybės 

ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2016), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu 

„Tarnaukite Lietuvai“ (2018), Kupiškio rajono savivaldybės mero garbės ženklu „Už nuopelnus“ 

(2009), Kupiškio rajono savivaldybės prizu „Už nuopelnus kultūrai“ (2016).  


