JUOZAPAS VYTAS URBONAS
Profesorius, humanitarinių mokslų daktaras,
filologas, žurnalistas, pedagogas
Kauno politechnikumo “Automobilių remonto
ir eksploatacijos” specialybės absolventas
(studijas baigė 1958 m.)
1990 – 2015 metų Lietuvos asmenybė

1990 – 2015 m. PASIEKIMAI
Darbai: mokslinių interesų sritys: žurnalistikos istorija ir teorija, žiniasklaidos sistemos,
žurnaliniai leidiniai.
Svarbiausi moksliniai straipsniai: “Žurnalų raidos tendencijos” (2000 m.), “Naujosios
žurnalų sistemos kūrimas naudojant tipologinius modelius” (2001 m.), “Šiuolaikinės lietuvių
žiniasklaidos raidos ypatumai” (2001 m.), “Šiuolaikinių tradicinių ir naujųjų žiniasklaidos
priemonių tarpusavio ryšiai ir sąveika” (2003 m.), “Spaudos laisvė ir jos įtaka kuriant pilietinę
visuomenę” (2005 m.), “Pirmųjų ir dabartinių lietuviškų kultūros žurnalų ypatumai” (2007 m.),
“Iš Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklos nepriklausomoje prieškario Lietuvoje” (2009 m.),
“Stasys Šilingas – spaudos bendradarbis ir redaktorius” (2010 m.), “Stasys Šilingas ir
“Aušrinė” (2011 m.), “Romualdas Kalonaitis – žurnalistas, rašytojas, diplomatas” (2012 m.),
“Lietuvių periodinė spauda: raidos istorija ir dabartis” (2012 m.), “Lietuvių dienraščiui – 110
metų” (2014 m.).
Monografijos: “Lietuvių žurnalai ir jų sistemos kūrimas tipologinių modelių pagrindu”
(1999 m.), “Stasys Šilingas. Gyvenimas tautai ir valstybei” (2010 m.).
Vadovėliai: “Žurnalistikos pagrindai” (2002, 2007 m.), “Lietuvos žurnalistikos istorija”
(2004 m.), mokomoji knyga “Žurnalistikos teorija” (2005 m.).
Apdovanojimai: 2011 m. įteikta Vinco Kudirkos premija.
Karjera: Iki 2000 m. – Vilniaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas, 2000 – 2002
m. – Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijos katedros vedėjas,
docentas, 2000 – 2009 m. – katedros vedėjas, 2002 – 2009 m. – profesorius.
Kiti biografijos faktai: 1961 – 1967 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, 1985
m. baigė Maskvos universiteto aspirantūrą, įgijo filologijos mokslų kandidato laipsnį, kuris 1993
m. nostrifikuotas į humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Yra Lietuvos žurnalistų sąjungos
narys, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys.
1965 – 1972 m. – Lietuvos informacijos instituto skyriaus vedėjas, 1972 – 1987 m. – žurnalo
“Mokslas ir technika” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.
Naudoti šaltiniai: “Asmenybės. 1990 – 2015 m. Lietuvos pasiekimai. II dalis”. Biografijų rinkinys. VšĮ
Leidybos idėjų centras, Kaunas, 2015, 1081 psl. KTK muziejaus archyvas.

