SIŪLYMŲ (PROJEKTŲ) DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMO SUVESTINĖ,
KURIOS PARENGIMĄ ORGANIZAVO LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA
Siūlymus pateikusių autorių kalba netaisyta, tekstas neredaguotas
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pavadinimas

PROJEKTAS
Moderniosios Lietuvos
gimimas: 1914–1923 m.
karinės patirtys ir jų
atminimas kaip Lietuvą
konsoliduojantis
veiksnys Baltijos jūros
regiono kontekste

Siūlymo (projekto) trumpas
aprašymas (iki 1000 spaudos ženklų)

Moderniosios Lietuvos valstybės sukūrimas XX a.
pradžioje buvo ne tik tautos apsisprendimo
suderinamumo su palankia geopolitine situacija
padarinys. I Pasaulinis karas ir jame įgytos patirtys
prisidėjo prie valstybinio tapatumo stiprinimo. Po
1918 02 16 deklaracijos paskelbimo Lietuvos
valstybingumą reikėjo apginti ginklu –
Nepriklausomybės kovos, bandymai išsaugoti istorinę
Lietuvos sostinę Vilnių ir iškovoti Klaipėdos kraštą
formavo Lietuvos visuomenės karines patirtis, prisidėjo
prie sukarintų organizacijų, tokių kaip Lietuvos šaulių
sąjunga, gimimo, paliko iškovoto, savo valstybingumo
įspaudą visuomenės mentalitete. Projekto dalyviai sieks
atskleisti, kokias visuomenės patirtis formavo
moderniosios Lietuvos gimimą sąlygoję kariniai
konfliktai, kaip jie buvo atmenami, ir kokį poveikį tai
turėjo konsoliduojant Lietuvos visuomenę tarpukariu.
Karines patirtis šiame projekte numatoma analizuoti ne
įprastu aprašomuoju būdu, bet įtraukiant regiono
kontekstą. Į klausimą, kiek karų ir jų atminimo poveikis
Lietuvos visuomenės konsolidavimui buvo išskirtinis
reiškinys, numatoma atsakyti vykdant lyginamąjį tyrimą.
Projektas ir jame pasiekti rezultatai leistų Lietuvai įsilieti

Institucija,
Atsakinga už
siūlymo
(projekto)
įgyvendinimą
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autorius (iniciatorius)
(vardas, pavardė arba
institucijos pavadinimas;
tel., e. paštas)

Klaipėdos
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archeologijos
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dr. Vytautas Jokubauskas,
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Pastabos

Projekto rezultatus
numatoma paskelbti
straipsnių, monografijų
ir šaltinių rinkinių
pavidalu. Lauko
ekspedicijų Lietuvos
teritorijoje metu
projekto vykdytojai
ketina dokumentuoti
1914–1923 m.
karų/konfliktų ženklus.
Projekto įgyvendinimo
metu numatoma
surengti bent 2
tarptautines
konferencijas, aktyviai
populiarinti tyrimų
rezultatus. Planuojama,
kad projektą
įgyvendinsiančią
mokslininkų grupę
sudarys šie tyrinėtojai:
prof. dr. Jonas

į bendrą, regionui aktualų, „nepriklausomybių
šimtmečių“ bei kovų dėl jų (Latvija, Estija, Suomija,
Lenkija ir kt.) minėjimų kontekstą.

PROJEKTAS. MOKSLINIS TYRIMAS
Šiaulių apskritis
Artėjant 100-osioms valstybingumo atstatymo metinėms Šiaulių
valstybingumo
regioninės istorijos tyrėjai privalo daugiau dėmesio skirti universitetas
atstatymo laikotarpiu.
kultūrinei atminčiai, visuomenės refleksijai bei tapatumo
Naujas politinis ir
identifikacijos problematikai. Projektas „Šiaulių apskritis
socialinis požiūris
valstybingumo atstatymo laikotarpiu. Naujas politinis ir
socialinis požiūris“ skirtas socialinės aplinkos ir politikos
santykio tyrimui rūpimu laikotarpiu. Atlikus mokslinius
tyrimus, bus išsiaiškinta, kokio masto įtaką Lietuvos
valstybingumo atstatymui darė Šiaulių apskritis ir iš čia
kilę bei gyvenę aktyvūs visuomenės bei politikos
veikėjai, taip pat vietos politinių, visuomeninių ir
kultūrinių organizacijų,
besikuriančios savivaldos institucijų veikla.
Kompleksiškai tiriant Šiaulių apskrities politinę ir
socialinę sanklodą bus nustatyta ir identifikuota, kokie
politiniai, socialiniai, kultūriniai bei ekonominiai
lygmenys lėmė Šiaulių apskrities vietą bei įtaką
valstybingumo atstatyme ir įtvirtinime. Projekto metu,
surinktos medžiagos pagrindu, bus parengta mokslo
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monografija.
MOKSLINIAI TYRIMAI
Moderniosios Lietuvos
valstybės idėja XIX
pab.–XX a. pr. lietuvių
literatūroje

Tautinio ir moderniojo
romantizmo sankirtos
1918–1940 metų lietuvių
literatūroje: pilietiškumo
idėjų sklaida
Lietuvos valstybingumo
refleksija naujausioje
lietuvių literatūroje

Lietuvių kalbos
puoselėtojų iniciatyvos
kuriant ir stiprinant
Lietuvos valstybingumą
XX a. I pusėje

Mokslinio tyrimo tikslas – aprašyti, kaip modernios
Lietuvos valstybės idėja formavosi ir kito XIX pab.–
XX a. pr. lietuvių literatūroje ir kokios buvo šios kaitos
sąsajos su to laiko sociokultūriniu kontekstu. Bus
siekiama atskleisti nepelnytai primirštus literatūrinius
faktus ir aktualizuoti klasikinę literatūrą.
XX a. pirmos pusės lietuvių literatūroje spartėja jos
modernėjimo procesai: perėjimas iš tautiškojo
romantizmo į modernųjį romantizmo tarpsnį. Mokslinio
tyrimo tikslas – ištirti 1918–1940 metų lietuvių
literatūrą aktualiais tautos ir valstybės santykio,
daugiatautiškumo aspektais.
Mokslinio tyrimo tikslas – aprašyti Lietuvos
valstybingumo refleksiją ir naujausių globalizuoto
pasaulio iššūkių jai interpretacijas XX a. pab. – XXI
a. pr. lietuvių literatūroje išryškinant jos socialumo
matmenį. Būtų siekiama aprėpti nacionalinės ir
europietiškos tapatybės aspektus literatūroje, aktualų
visuomeninės problematikos lauką ir Lietuvos
valstybingumui svarbių istorinių faktų literatūrines
interpretacijas.
XX a. I pusėje Lietuvoje ir už jos ribų buvo itin
pastebimos ne tik kalbininkų, bet ir kitų lietuvių
kalbai neabejingų žmonių pastangos prisidėti prie
Lietuvos valstybingumo stiprinimo kuriant ir
tobulinant bendrinę kalbą, iškeliant jos išskirtinę
vietą kitų kalbų tarpe pagrindžiančius faktus,
svarstant ir numatant jos raidos perspektyvas. Deja,
vis dar stokojama dėmesio tokioms iniciatyvoms,
kalbotyroje daugiau žinoma apie atskirų kalbininkų
indėlį, o ne apie tokių iniciatyvų bendresnį vaizdą.
Mokslinis tyrimas siektų išanalizuoti visumą lietuvių
kalbos puoselėtojų iniciatyvų ir pastangų išryškinant
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Jaunimo (16–29 m.
amžiaus) pilietinio
dalyvavimo situacijos
Lietuvoje analizė:
priežastys ir pobūdis

Savanorystė kaip
jaunimo pilietinio
ugdymo būdas

jų indėlį stiprinant Lietuvos valstybingumą, atskleisti
jiems būdingas bendras tendencijas.
Pastaraisiais metais Lietuvos jaunimo pilietinės
elgsenos diagnozavimo tyrimuose atskleidžiamas
menkas jaunų žmonių pilietinis aktyvumas.
Dauguma jų nedalyvauja politinėje, jaunimo
organizacijų, bendruomeninėje veikloje, yra mažiau
lojalūs valstybei pilietinės moralės aspektu. Todėl
svarbu ištirti, kokie veiksniai lemia jaunimo
pasyvumą bei pilietinį nedalyvavimą, koks yra jų
pilietinio veikimo pobūdis. Šis tyrimas prisidės prie
jaunimo pilietinio dalyvavimo skatinimo galimybių,
pilietiškumo ugdymo programų tobulinimo – tai
leistų išugdyti aktyvius piliečius, kurie,
naudodamiesi demokratinėmis priemonėmis, galėtų
spręsti problemas, daryti poveikį valstybės
institucijoms bei pilnavertiškai dalyvauti visuomenės
ir valstybės gyvenime.
Tyrimo tikslas – Ištirti savanorystės formas, jų
sklaidą ir raišką Lietuvos jaunimo grupėse bei jų
įtaką pilietiškumo ugdymui.

KONFERENCIJOS
„Lingvistiniai, didaktiniai Konferencija bus skirta lingvistiniams, didaktiniams ir
ir sociokultūriniai kalbos sociokultūriniams kalbos funkcionavimo šiuolaikiniame
funkcionavimo aspektai“ pasaulyje klausimams aptarti. Konferencijos metu
Europos šalių mokslininkai dalysis patirtimi, kaip mokyti
užsienio kalbų, aptars naujausias kalbų teorijos aspektus,
nagrinės sociokultūrinius reiškinius, įtakojančius kalbos
funkcionavimą, jos ypatumus ir vystymosi perspektyvas.
Konferencijos metu lietuvių kalba ir užsienio kalbos bus
nagrinėjamos skirtinguose skirta Lietuvos valstybės
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2018 m. yra numatyta
VIII tarptautinė
konferencija, kuri bus
skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui

kontekstuose naujais ir tradiciniais aspektais.
Konferencija bus skirta mokslininkams, dėstytojams,
mokytojams, studentams ir besidomintiems kalba ir jos
mokymu. Konferencijos dalyvių tikslas – pažvelgti į
kalbą kaip į besikeičiančią ir daugiaplanę sistemą, jos
ypatumus įvairioje aplinkoje bei skirtingomis sąlygomis.

Pilietiškumo ugdymas

Ši konferencija yra tarptautinė ir reguliariai
organizuojama (2014 m. balandžio 24–25 d. įvyks jau
šešta konferencija), joje nuolat dalyvauja pranešėjai iš
Vengrijos Karolio Eszterhazy aukštosios pedagoginės
mokyklos, Rygos technikos, Vroclavo, Erfurto
universitetų, taip pat Lietuvos aukštųjų mokyklų Šiaulių, Vilniaus, Mykolo Romerio universitetų ir kt.
Konferencijos metu vyksta dialogas tarp įvairius kalbos
lygmenis tyrinėjančių mokslininkų. Pranešėjai kelia
diskusijas ne tik šiuolaikinės lingvistikos srityje, bet
pristato ir konkrečias įžvalgas bei rezultatus, paremtus
empiriniais tyrimais. Konferencijos organizatoriai, t. y.
LEU Filologijos fakultetas, palaiko ryšius su visais
buvusiais konferencijos dalyviais, gauna teigiamų
atsiliepimų apie konferenciją ir todėl kai kurie iš dalyvių
konferencijoje dalyvauja ne pirmi metai. Penkiose
įvykusiose konferencijose pranešimus skaitė
mokslininkai iš šių šalių: Austrija, Danija, D. Britanija,
Italija, Latvija, Lenkija, Prancūzija, Švedija, Vokietija,
Vengrija. Konferencijos organizatoriai įsipareigoja
dalyviams išsiųsti paštu išspausdintus pranešimų
leidinius, tokiu būdu atlikdami mokslo idėjų sklaidą
užsienyje ir Lietuvoje.
Konferencijos organizatoriai siekia, kad per įvairių
požiūrių ir metodologijų sintezę, peržengiant siauras
specializacijos ribas, įvairių sričių mokslininkai susitiktų
naujoje tarpdisciplininėje humanitarinio ir edukologinio
supratimo erdvėje.
Mokslinių tyrimų sklaidos projektas (mokslinė
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XXI amžiuje: kalba,
literatūra, istorija

LEIDINIAI
Biografinis žodynas
„Lietuvos
Aukščiausiosios
tarybos / Atkuriamojo
seimo narių biografinis
žodynas (1990–1992)“

konferencija) suvienytų įvairių sričių Lietuvos
tyrėjus ir mokslininkus aktualiai problemai spręsti.
Apie pilietiškumo ugdymą įvairiose šalies švietimo
įstaigose bei pilietiškumo idėjų sklaidą kalboje,
literatūroje ir istoriografijoje būtų kviečiami
pasisakyti edukologai, kalbininkai, literatūrologai,
istorikai. Tikslas – paskatinti dialogą aktualia
problema tarp įvairių sričių humanitarų ir
visuomenės.

edukologijos
universitetas

doc. Ž. Kolevinskienė,
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Tai trečiasis fundamentalaus valstybinės reikšmės
mokslinių tyrimų projekto „Didysis Lietuvos
parlamentarų biografinis žodynas“ tomas. Tekstai
baigiami parengti spaudai. Dalinio finansavimo būtų
prašoma tik leidybai.
Tyrimų projekto rezultatai prisideda prie Lietuvos
politinės kultūros plėtojimo, valstybės
reprezentavimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybei
skyrus lėšų jau parengti ir išleisti antrasis ir trečiasis
Didžiojo Lietuvos parlamentarų biografinio žodyno
tomai, skirti Lietuvos Respublikos 1920–1940 m.
Steigiamojo Seimo (1920–1922 m.) ir I-IV Seimų
(1922–1940 m.) nariams (žr. Lietuvos Steigiamojo
Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas,
redkol. pirm. Č. Juršėnas, sud. A. Ragauskas,
M. Tamošaitis, Vilnius: VPU leidykla, 2006.-554 p.;
Lietuvos Respublikos I (1922–1923), II (1923–
1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių
biografinis žodynas, redkol. pirm. Č. Juršėnas, sud.
A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius: VPU
leidykla, 2007. – 847 p.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba /
Atkuriamasis Seimas bei jo 142 nariai atliko
išskirtinį istorinį vaidmenį šalies parlamentarizmo ir
valstybės istorijoje. Jis betarpiškai susijęs su
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fundamentaliais visuomeninės sąmonės ir gyvenimo
lūžiais – tautinio atgimimo fenomenu ir daugeliu kitų
veiksnių, nulėmusių tiek visos tautos, tiek ir
aprašomų parlamentarų (ne vien Kovo 11-osios Akto
signatarų) politinį apsisprendimą, Seimo priimtų
teisės aktų pobūdį ir kryptingumą.
Biografinis žodynas
Lietuvos vyriausybių (1918–1940 m) ministrų biografijų
„Lietuvos vyriausybių
ir veiklos tyrimas istoriografijoje nėra sulaukęs atskiro
(1918-1940 m.) narių
dėmesio. 98-os ministrų biografijos, parengtos remiantis
biografinis žodynas“
gausiais šaltiniais, bus tiriamos pritaikius standartizuotą
biografinę anketą, kuri leis tyrinėtojams jį panaudoti
prozopografiškai: ištirti narių sudėtį teritorinės,
socialinės, tautinės kilmės, konfesinės priklausomybės,
išsilavinimo ir profesinės patirties, amžiaus, lyties,
šeiminės sudėties ir kitais pjūviais. Tai leis visapusiškai
pažvelgti į ministrų biografijas ir jų veiklą. Trijuose
įvaduose bus išsamiai analizuojama aprašomo laikotarpio
vyriausių ir juose dirbusių ministrų veikla, atkleidžiami
motyvai, dėl kurių kandidatai buvo pasirinkti į ministro
pareigas. Pateiktose lentelėse sudaryta visų vyriausybės
narių kolektyvinė biografija, 21 vyriausybės sudėtis.
Todėl tyrimo metu sukaupta medžiaga praturtins
Lietuvos istoriografiją empirikai, o leidinys galėtų tapti
enciklopediniu leidiniu tyrinėjantiems Lietuvos politinės
istorijos dinamiką bei galėtų būti naudojamas kaip
praktinis empirinis žodynas.
(Biografinis žodynas planuojamas parengti 2016 m.;
apimtis – 35 aut. lankai).
Studija „Nuo Kazio
Kuo Lietuvai buvo išskirtinis prezidento Kazio Griniaus
Griniaus iki Antano
valdymas? Kodėl jo valdymas truko vos pusmetį? Kaip
Smetonos: Lietuva 1926– Lietuva pasikeitė valdant K. Griniui ir jo vietą užėmus
1927 m.“
naujam šalies vadovui A. Smetonai? Tai klausimai, į
kuriuos atsakymus bando rasti studijos, parengtos
remiantis gausia archyvinių šaltinių baze, autoriai,
daugelį metų tyrinėję to meto Lietuvos vidaus politikos
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Šaltinių publikacijos
(dokumentų rinkinys)
„Nepriklausomos
Lietuvos (1918–1940 m.)
politinės partijos“

įvykius. Knygą be įvado, išvadų, šaltinių ir literatūros
sąrašo, priedų, asmenvardžių rodyklės ir santraukos
anglų kalba, sudaro šešios pagrindinės dalys. Studijos
įvade pristatoma temos problematika, aiškinamos
dėstyme vartojamos pagrindinės sąvokos, aiškiai
pagrindžiamos darbo chronologinės ribos, kritiškai
vertinama istoriografija, pristatomi naudojami šaltiniai ir
literatūra. Šiuo tyrimu siekiama ne tik pirmą kartą
išsamiai pristatyti prezidento K. Griniaus Lietuvą bei
parodyti šalies pokyčius per pirmuosius A. Smetonos
prezidentavimo metus (1927 m.), bet ir prisidėti prie
šalies valstybingumo tradicijų puoselėjimo ir stiprinimo
Lietuvos visuomenėje.
(Studija planuojama parengti 2015 m., apimtis – 15 aut.
lankų).
Siekiant sudaryti kuo išsamesnį vaizdą apie XX a.
pirmosios pusės Lietuvos politines partijas, greta
rengiamos monografijos „Nepriklausomos Lietuvos
(1918-1940 m.) politinių partijų istorija“, užpildant
istoriografijos baltąją dėmę reikalinga parengti
fundamentalų šaltinių rinkinį. Kol tokio nėra, istorikams
bei visiems besidomintiesiems šia problematika tenka
gerokai vargti, norint surasti to meto politinių partijų
svarbiausius programinius dokumentus. Pateikta
dokumentinė medžiaga apimtų ne tik keturias
pagrindines to meto politines partijas (krikščionis
demokratus, tautininkus, valstiečius liaudininkus ir
socialdemokratus), bet ir kitas mažiau žinomas politines
jėgas (pvz., Lietuvos ūkininkų partiją). Leidinio
pradžioje planuojama pateikti įvadą, kuriame būtų
išsamiai pristatomi knygoje publikuojami dokumentai,
nurodoma jų vertė, prie sudėtingesnių šaltinių būtų
pateikti
išsamūs komentarai. Knygos pabaigoje įdėta
asmenvardžių rodyklė, santrauka anglų kalba dokumentų
rinkinį padarytų prieinamą tarptautiniam vartotojui.
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Mokslo darbų žurnalas
„Pedagogika“
„Lietuvos švietimo
sistemos raida nuo
1918–2018 m.“
KONKURSAS
Moksleivių trumposios
prozos konkursas tema
„Mano laisvė“

Šaltinių publikacijos planuojama parengti 2017–2018 m.;
apimtis – 20 aut. lankų).
Numatoma išleisti mokslo darbų žurnalą
„Pedagogika“ lietuvių ir anglų kalba. Moksliniai
straipsniai bus susiję su Lietuvos švietimo sistemos
raida nuo 1918–2018 m., istorinių švietimo
dokumentų analizė, požiūrio į mokyklą, ugdymo
turinį, mokytoją ir mokinį kaita.
Moksleivių trumposios prozos konkursas pradėtas
vykdyti 2013 m. Pirmo trumposios prozos konkurso
tema buvo „Gyvenimas – tai sapnas“. Apie šį konkursą
daugiau žr.:
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/skelbiam
as-moksleiviu-trumposios-prozos-konkursas-gyvenimastai-sapnas-29-332803#ixzz2ubA1ytI7;
http://paaugliams.skaitymometai.lt/index.php?406832505
Follow us: @15minlt on Twitter | 15min on Facebook
2014 m. šio konkurso tema „Mano laisvė“ skirta
jaunimo savimonės ugdymui. Trumposios prozos
kūrinyje, pateiktame konkursui, bus siūloma pamąstyti
apie laisvės esmę, reikšmę žmogaus gyvenime,
padiskutuoti, apie asmeninės, pilietinės, šalies laisvės
sampratą, apie svajonių, minčių, veiksmų, pažiūrų,
įsitikinimų laisvę... Kaip ją pamatuoti, atpažinti, kaip ją
išsikovoti, užsitarnauti, pelnyti, kaip su ja elgtis? Kaip ją
išlaikyti, išsaugoti?
Trumposios prozos rašinio konkurse „Mano
laisvė“ kviečiami dalyvauti Lietuvos X–XII klasių
moksleiviai. Konkursui turi būti pateikiamas niekur
neskelbtas originalus, ne didesnis negu 15 tūkst. spaudos
ženklų be intervalų tekstas, parašytas lietuvių kalba.
Pirmąsias tris prizines vietas laimėjusiems bus suteikta
galimybė išspausdinti savo kūrinius žurnale „Literatūra ir

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Ugdymo mokslų fakultetas,
prof. M. Barkauskaitė,
Tel. (8 5) 279 0042,
edukologija@leu.lt

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Lituanistikos fakultetas,
doc. dr. Žydronė
Kolevinskienė,
tel. (8 5) 233 0611,
zydrone.kolevinskiene@leu.
lt
Aneta Raževaitė,
anra.aneta@yahoo.com
prozoskonkursas@leu.lt

menas“.
Geriausi kūriniai bus paskelbti Lietuvos edukologijos
leidyklos išleistame konkursui skirtame almanache.
Paskelbtų kūrinių autoriai turės galimybę dalyvauti
kūrybinėje „Prozos laboratorijoje“, kurioje bus aptariami
pateikti konkursui darbai, ugdomos kūrybinės
kompetencijos.
Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, kurios
nariai žinomi Lietuvos rašytojai, poetai, literatūros
kritikai, kino, teatro ir televizijos aktoriai, LEU
Lituanistikos fakulteto dėstytojai: rašytojas Alvydas
Šlepikas, poetė, prozininkė, dramaturgė Gabrielė
Labanauskaitė, poetė, publicistė, literatūros kritikė Aušra
Kaziliūnaitė, poetas bardas Domas Razauskas, teatro,
kino ir televizijos aktorius Andrius Bialobžeskis, prof.
Jūratė Rubavičienė, Lituanistikos fakulteto dekanė doc.
dr. Žydronė Kolevinskienė. Projekto idėjos autorė ir
koordinatorė dramaturgė Aneta Raževaitė (kūrybinis
slapyvardis – Anra).
Lietuvos moksleivių trumposios prozos konkursas būtų
organizuojamas kasmet 2014–2018 m. keičiant konkurso
temą. Kūriniai konkursui priimami nuo 2014 m.
balandžio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.
PROJEKTAI.
MOKSLINIAI TYRIMAI
Jaunimo organizacijų
potencialas ir prielaidos
bendradarbiaujant
dalyvauti viešųjų
paslaugų teikime

Projekto tikslas - įvertinti Lietuvos jaunimo organizacijų
potencialą dalyvauti viešųjų paslaugų teikime
bendradarbiaujant (kopordukcijoje) ir nustatyti viešosios
valdžios sprendimų, įgalinant viešųjų paslaugų teikimo
bendradarbiaujant teisines, finansavimo ir
administracinės kultūros prielaidas.
Tyrimo metu numatoma: sukurti viešųjų paslaugų
teikimo bendradarbiaujant modelį, taikytiną Lietuvos
jaunimo organizacijoms, atsižvelgiant į esamus

Mykolo Romerio
universitetas

Politikos ir vadybos fakultetas,
doc. dr. Andrius Stasiukynas,
tel. 274 0635,
stasiukynas@mruni.eu

mokslinių tyrimų duomenis, Lietuvos socialinį,
ekonominį, teisinį bei jaunimo organizacijų veiklos
kontekstus; įvertinti Lietuvos jaunimo organizacijų
pasirengimą ir turimą organizacinį potencialą dalyvauti
viešųjų paslaugų teikime bendradarbiaujant; identifikuoti
kompetencijas, reikalingas Lietuvos jaunimo
organizacijų nariams, tam, kad jų atstovaujamos
organizacijos galėtų sėkmingai įsitraukti į viešųjų
paslaugų teikimą bendradarbiaujant bei nustatyti esamą
šių kompetencijų lygį; parengti žiniomis ir tyrimais grįstų
rekomendacijų paketą Lietuvos jaunimo politiką
formuojančioms ir įgyvendinančioms viešojo sektoriaus
institucijoms bei Lietuvos jaunimo organizacijoms dėl
viešųjų paslaugų teikimo bendradarbiaujant taikymo ir
plėtros.
Turimi duomenys tyrimo srityje leidžia laikytis
nuostatos, kad šis viešojo valdymo instrumentas bene
veiksmingiausias Naujojo viešojo valdymo paradigmos
įgyvendinimo būdas. Europos Sąjungos siekis išlaikyti
socialinės apsaugos ir demokratijos standartus
neprarandant konkurencingumo iš esmės sutampa su šios
paradigmos principais.
Tyrimo rezultatai leis jaunimo asociacijoms ir
nevyriausybinėms organizacijoms, politiką jaunimo
srityje formuojančioms institucijoms bei viešąsias
paslaugas jaunimui teikiančioms organizacijoms plėtoti
reikalingas kompetencijas, teisinius svertus ir keisti
organizacinę kultūrą siekiant sėkmingai realizuoti viešųjų
paslaugų jaunimui teikimo bendradarbiaujant modelį,
leidžiantį suteikti įgūdžius jaunimui sėkmingai dalyvauti
pilietinėje visuomenėje ir ūkinėje veikloje.
Žmogaus orumo ir
Projekto tikslas - išplėtoti žmogaus orumo ir privatumo
Mykolo Romerio
privatumo darnos
teorines sampratas, jų santykį, aiškiau suformuluoti
universitetas
problema Europos
orumo ir privatumo kategorijų socialines funkcijas ir
žmogaus teisių doktrinoje politinę reikšmę demokratijos sąlygomis. Projekte bus

Teisės fakulteto Teisės
filosofijos ir istorijos katedra,
prof. dr. Saulius Arlauskas,
tel. 271 4637,

Muzikos ir
audiovizualinių kūrinių
teisėto prieinamumo
skaitmeninėje erdvėje
skatinimo perspektyvos

Vertybių tęstinumas
Lietuvos policijos
organizacijoje kuriant
bendruomenės policijos
modelį

aptartos priežastys dėl kurių žmogaus orumo ir
privatumo teisinėje apsaugoje valstybių ir Europos mastu
kyla nesutarimai ir pasiūlyti keliai, kaip šiuos
nesutarimus įveikti.
Projekto tikslas – išnagrinėti galimybes vadybinėmis,
technologinėmis ir teisinėmis priemonėmis suderinti
kūrybinio produkto prieinamumo poreikį su
audiovizualinių ir muzikos kūrinių įrašų gamintojų
ekonominiais interesais, nustatant verslui ir vartotojams
priimtiniausiais muzikos ir audiovizualinių kūrinių
priėmimo plėtimo schemas.

saularl@mruni.eu

Mykolo Romerio
universitetas

Tyrime bus analizuojami egzistuojantys tipiškiausi verslo
modeliai komercializuojant muzikos ir audiovizualinius
kūrinius skaitmeninėje erdvėje Lietuvoje, kaip valstybėje
– produkcijos vartotojoje, ir užsienio valstybėse, kaip
valstybėse – produkcijos gamintojose, tiriama galiojanti
teisinė aplinka, ieškoma kūrinių teisėto naudojimo
schemų, kurios atspindėtų tokių kūrinių šiuolaikines
technologines panaudojimo realijas ir kurios leistų
patenkinti vartotojų poreikį turėti legalią prieigą, bus
pateiktos išvados dėl muzikos ir audiovizualinių kūrinių
teisėto prieinamumo perspektyvų įvardinant
rekomenduojamus naujus verslo modelius, trikdžius jų
veiksmui ir priemones jiems pašalinti. Tyrimo eigoje bus
surengta mokslinė konferencija nagrinėjamų klausimų
analizei, semiamasi patirties užsienio valstybėse, bus
parengta mokslo studija ir mokslinės publikacijos.
Projekto tikslas - išsiaiškinti Lietuvos policijos
Mykolo Romerio
organizacijoje vyraujančią vertybių sistemą, įvairių lygių universitetas
darbuotojų vertybių suvokimo skirtumus, taip pat
plačiosios visuomenės atstovų bei pakviestųjų užsienio
ekspertų požiūrius, nes tik aiškiai apibrėžtos ir įvardintos
vertybės tampa vadybos įrankiu, padedančiu tikslingai
formuoti elgesio modelius, kurti tinkamą organizacijos

MRU Teisės fakulteto
Civilinės justicijos institutas,
prof. dr. Jūratė Usonienė,
tel. 271 4587
usoniene@mruni.eu

Viešojo saugumo fakultetas,
prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė,
tel. (837) 303641,
vaiva.zuzeviciute@mruni.eu

kultūrą.

Įtrauktis: asocijuotų
grupių įtraukimas ir jų
gebėjimas įsitraukti į
viešojo valdymo
procesus

Tyrimo rezultatais praturtintas vadybos bei organizacinės
psichologijos žinios bus panaudotos bendruomenės
policijos modelio Lietuvoje kūrimui šiandienos realijų
kontekste (praktinis reikšmingumas). Rengiantis
Lietuvoje diegti bendruomenės policijos koncepciją yra
svarbu sukurti bendruomenės policijos veiklos modelį,
taip pat ir vertybiniu-vadybiniu aspektu, nes kaip tik jis
lemia tinkamą ir produktyvų kiekvieno nario įsitraukimą,
lemiantį sėkmingą organizacijos veiklą.
Visuomenės įtrauktis į politikos formavimo procesus
Mykolo Romerio
tampa plačiai pripažįstama demokratinės visuomenės
universitetas
sąrangos vertybė. Nors politinio diskurso prasme
visuomenės ir interesų grupių įtraukimas yra aiškiai
iškomunikuota veikimo praktika, tačiau tai pasireiškia
daugiau deklaratyvia forma, o tuo tarpu įtraukimo
realizavimo vadybiniai elementai, tokie kaip įtraukimo
lygiateisiškumo užtikrinimas, diskusijų su interesų
grupėmis atvirumas, įtraukties stebėsena ir vertinimas
dažnai yra paliekama konkrečios viešojo valdymo
institucijos „geranoriškumui“. Pats populiariausias ir
lengviausiai realizuojama įtraukties forma yra
bendradarbiavimas su asocijuotomis interesų grupėmis.
Tačiau tam tikruose sektoriuose asociacijų yra tiek daug,
kad įprastos praktikos dirbti su jomis nepasiteisina, arba
atvirkščiai, tam sektoriuose asociacijų yra tiek mažai, kad
jos negali tenkinti plataus atstovavimo reikalavimo. Tad
kolizija tarp valstybės institucijų ir asociacijų yra viešųjų
sprendimų kasdienybė.
Projekto tikslas - ištyrus dvi visuomenės įtraukimo į
politikos formavimo prieigas (viešoj valdymo institucijų
kuriamas įtraukties priemones ir asocijuotų grupių
įsitraukimo praktikas) sukurti visuomenės įtrauktį
didinantį modelį, kuris užtikrintų visų atskirų interesų
pasireiškimo lygiateisiškumą, derantis dėl viešojo

Politikos ir vadybos fakulteto
Vadybos institutas,
prof. dr. Birutė Mikulskienė,
tel. 274 0637
birute.mikulskiene@mruni.eu

Vietos bendruomenės
aktyvaus vaidmens
institucionalizavimas
savivaldybėje

Edukacinių technologijų
taikymo švietime patirtis
ir perspektyvos:
lyginamoji analizė

intereso ribų.
Projekto tikslas – ištirti savivaldybės politikos santykį su
vietos bendruomenės funkcionavimu. Pirmiausia bus
analizuojama funkcionalios vietos bendruomenės
politikos samprata. Funkcionali vietos bendruomenė yra
grupė žmonių, gyvenančių apibrėžtoje teritorijoje ir
atliekančių tam tikrus veiksmus tos vietos labui, dėl ko
atsiranda bendri interesai ir vidinis jausmas, jog jie
priklauso tai pačiai žmonių grupei. Funkcionali vietos
bendruomenė būtent per tam tikrus veiksmus (funkcijas)
įgauna kriterijus, iš kurių būsto politikos ir vietos
bendruomenės sąsajoms nagrinėti mus svarbiausi yra šie:
• yra lyderis (iai);
• yra bent viena nevyriausybinė organizacija;
•vyksta individų, kaimynų, grupių, organizacijų
tarpusavio sąveika;
• kuriama socialinė tvarka;
•individai pasitiki savimi ir savo kaimynais.
Labai svarbios yra funkcionalios vietos bendruomenės
institucinės formos. Empirinio tyrimo metu bus
išanalizuoti instituciniai vietos bendruomenės veikimo
modeliai (bendros veiklos formos) – kaimynystė,
bendrija, parapija, seniūnaitija, VVG bei kitos bendros
veiklos formos ir jų įgyvendinimo teisiniai ir vadybiniai
aspektai. Tokio tyrimo rezultatai turėtų atskleisti labiau
paplitusias vietos bendruomenės aktyvios veiklos formas,
jų sociokultūrinės raidos tendencijas ir barjerus teisiniu ir
vadybiniu aspektais.
Projekto tikslas – ištirti ir palyginti Lietuvos, Italijos,
Portugalijos ir Graikijos edukacinių technologijų
taikymo švietime patirtį bei modeliuoti ateities
perspektyvas, orientuotas į kompetentingų pedagogų
rengimą.
Uždaviniai:
•Išanalizuoti edukacinių technologijų taikymo švietime

Mykolo Romerio
universitetas

Politikos ir vadybos fakulteto
Viešojo administravimo
institutas,
doc. dr. Saulius Nefas,
tel. 2740634,
saunef@mruni.eu

Mykolo Romerio
universitetas

Socialinių technologijų
fakulteto Edukologijos ir
socialinio darbo institutas,
prof. dr. Valdonė Indrašienė,
tel. 2714710,
v.indrasiene@mruni.eu

Mediacija kaip socialinė
inovacija šeimos
ginčuose: taikymo
Lietuvoje prielaidos ir
perspektyvos

Talentai valstybės
tarnyboje: samprata,
pritraukimas ir ugdymas

šalies ir tarptautinę patirtį.
•Nustatyti Lietuvos ir Italijos, Portugalijos ir Graikijos
pedagogų rengimo taikyti edukacines technologijas
prielaidas.
•Ištirti Lietuvos ir Italijos, Portugalijos ir Graikijos
pedagogų pasirengimą ir poreikį taikyti edukacines
technologijas švietime.
•Remiantis lyginamąją tyrimo rezultatų analize pagrįsti
pedagogų rengimo taikyti edukacines technologijas
modelį.
Projekto tikslas - ištirti mediacijos taikymo šeimos
Mykolo Romerio
ginčuose Lietuvoje prielaidas bei perspektyvas,
universitetas
tarpdisciplininiu požiūriu išanalizavus šeimos ginčo
sampratą, šeimos ginčų sprendimo Lietuvoje esamą
teisinę aplinką, atskleidus mediacijos taikymo šeimos
ginčuose specifiką bei įvertinus šeimos mediacijos
diegimo ir plėtros Lietuvos teisinėje sistemoje galimybes.
Projekto rezultatas -suformuluotos į teisėkūrą ir teisės
taikymą orientuotos rekomendacijos, leisiančios įdiegti ir
efektyviai Lietuvoje taikyti mediaciją šeimos ginčams
spręsti.
Projekto tikslas – sukurti ir pagrįsti talentingų darbuotojų
valdymo Lietuvos valstybės tarnyboje modelį. Šiam
tikslui pasiekti pirmiausia bus gilinimąsi į dabartinės
valstybės sistemos formuojamą psichologinį valstybės
tarnautojo portretą (portretus) ir apibrėžiama talentingo
(gebančio efektyviai veikti šiuolaikiniame kontekste)
valstybės tarnautojo koncepcija.
Atliekant empirinį tyrimą bus identifikuoti pagrindiniai
valstybės tarnautojo portreto kriterijų raiškos lygiai,
nustatytos valstybės tarnautojų portretų grupės bei
veiksniai lemiantys valstybės tarnautojų portretų
skirtumus. Pasitelkus ekspertus bus analizuojamas

Mykolo Romerio
universitetas

Socialinių technologijų
fakulteto Komunikacijos ir
mediacijos institutas,
doc. dr. Natalija Kaminskienė,
tel. 2714593,
natalijak@mruni.eu

Politikos ir vadybos fakultetas,
Vadybos institutas,
doc. dr. Andrius Valickas,
tel. 2714610,
avalickas@mruni.eu

Lyginamoji daiktinė
teisė: bendros pagrindų
sistemos projektas
Lietuvos daiktinės teisės
požiūriu

gerosios talentų pritraukimo ir valdymo valstybės
tarnyboje praktikos bei galimybes perkelti bei plačiau
naudoti tokias praktikas Lietuvos valstybės tarnyboje.
Bus analizuojamos šiuo metu valstybės tarnyboje
egzistuojančios kliūtys, ribojančios talentingų darbuotojų
patekimą į valstybės tarnybą, jų ugdymą bei išlaikymą
sistemoje. Pagrindiniu šio mokslinio tyrimo rezultatu
laikytinas talentingų darbuotojų valdymo (pritraukimo,
ugdymo ir išlaikymo) valstybės tarnyboje modelis.
Modelyje bus identifikuoti talentingų darbuotojų
valdymo valstybės tarybose sistemos elementai, jų
sąveika ir pagrindiniai procesai. Bus pateiktos
rekomendacijos, skirtos Lietuvos valstybės tarnybos
žmogiškųjų išteklių valdymo procesų optimizavimui
valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos
pertvarkos kontekste. Jos įvardys mechanizmus,
įgalinančius Lietuvos valstybės tarnybą pritraukti
daugiau talentingų darbuotojų, juos ugdyti, išlaikyti
sistemoje bei optimaliausiu būdu panaudoti valstybės
labui. Rekomendacijos adresuojamos įstatymų leidėjams,
valstybės tarnybos departamentui, įstaigų ir personalo
skyrių vadovams.
Projekto tikslas – sukurti teorinį pagrindą formuotis
savarankiškai Lietuvos Respublikos daiktinės teisės
doktrinai, siekiant Lietuvos Respublikos daiktinės teisės
plėtros ir jos veiksmingos integracijos Europos daiktinės
teisės vienodinimo procese. Kompleksiniai moksliniai
lyginamieji tyrimai daiktinės teisės srityje Lietuvoje būtų
atlikti pirmą kartą po naujojo Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso įsigaliojimo 2001 m. liepos 1 d.
Projekto metu daugiausia dėmesio nustatoma skirti
Bendrosios pagrindų sistemos projekte (toliau – BPSP),
pateiktų nuosavybės teisės į kilnojamuosius daiktus
įgijimo ir praradimo, daiktinio užtikrinimo
kilnojamaisiais daiktais bei patikėjimo teisės

Mykolo Romerio
universitetas

Teisės fakulteto Civilinės
justicijos institutas,
doc. dr. Ramūnas Birštonas,
tel. 2714525,
birstonas@mruni.eu

reglamentavimo modelių analizei, šių modelių
palyginimui su Lietuvos Respublikos teisiniu
reglamentavimu ir teisine praktika, tiek teigiamo, tiek
neigiamo poveikio, kurį Lietuvos daiktinei teisei ir
Lietuvos civilinės teisės sistemai apskritai gali padaryti
Bendros pagrindų sistemos projekte pasiekti
reglamentavimo modeliai, įvertinimui.
Atliekant tyrimus būtų siekiama suformuluoti įžvalgas
dėl Lietuvos daiktinės teisės reglamentavimo tobulinimo
bei derinimo su besiformuojančia Europos daiktine teise,
taip pat dėl daiktinės teisės institutų ir normų taikymo
nacionaliniame kontekste.
Viena iš numatomų esminių projektų rezultatų – gautų
tyrimo išvadų paskelbiamas monografijos forma.
Lyginamojo pobūdžio daiktinės teisės monografija būtų
skirta teisinę Lietuvos politiką formuojantiems
asmenims, taip pat aukštųjų mokyklų studentams, joje
naudingos informacijos rastų ir praktikuojantys
teisininkai, taip pat tarptautinio verslo dalyviai. Šio
tyrimo rezultatai būtų ypač aktualūs teismų praktikai,
kadangi leistų platesniame kontekste įvertinti Lietuvos
teismų formuluojamos teisės taikymo taisykles, ieškoti
alternatyvų sprendimo būdų bei prognozuoti tolesnę
daiktinės teisės raidą Lietuvoje.
LEIDYBA
Monografija
„Prezidentinė Lietuva
(1926-12-17 - 1940-0615)“

Reprezentacinė, informatyvi, gausiai iliustruota
monografija, šiuo metu redaguojama, spaudai pateikta
bus 2012 m. pabaigoje

Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas

Algimantas Liekis
algimantas.liekis@vgtu.lt

Monografija
„Lietuvos ūkio ir
technikos raidos istorija“

8 tomų serija, skirta atskirų mokslo, technikos, gamybos
sričių raidai Lietuvoje po Vasario 16-osios.

Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas

Algimantas Liekis
algimantas.liekis@vgtu.lt

Akademinės Lietuvos

„Lietuvos dailės istoriją“ sudarys 7 tomai, chronologiniu

Vilniaus dailės

Rekt. Audrius Klimas

dailės istorijos
parengimas ir išleidimas
„Lietuvos dailės istorija“

laikotarpiu ji apims periodą nuo seniausios akmens
amžiaus dailės iki šiuolaikinės dailės, bus gausiai
iliustruota svarbiausiais Lietuvos architektūros, dailės
paminklais, žymiausių dailininkų, fotografų, dizainerių
darbais
PROJEKTAI. MOKSLINIAI TYRIMAI
Politinio Lietuvos elito a) Lietuvos parlamentinio elito duomenų bazės
struktūra ir raida (1918- sukūrimas (tikslinimas, išplėtimas) tikslu atpažinti ir
2018)
išryškinti struktūrinius dėsningumus ir tendencijas
kaip Lietuvos išgyventi politiniai pokyčiai veikė ir
atsispindėjo parlamento narių biografijose, politinio
ir socialinio kapitalo profiliuose.
b) Lietuvos vykdomosios valdžios (administracinio
elito) duomenų bazės sukūrimas tikslu atpažinti ir
išryškinti struktūrinius dėsningumus ir tendencijas
kaip Lietuvos išgyventi politiniai pokyčiai veikė ir
atsispindėjo vykdomosios valdžios atstovų
biografijose, profesinėse kompetencijose, karjeros
kelyje, socialinio kapitalo ir pan. profiliuose. Ypač
svarbu ir novatoriška būtų atskleisti, iš vienos pusės,
vėberiškojo valstybės tarnybos profesionalumo ir, iš
kitos pusės, politizacijos vektorius, veikusius ir
veikiančius Lietuvos administracinio elito, kaip
kolektyvinio aktoriaus, kontūrus ir veiksenos būdus.
Abejose duomenų bazėse būtų svarbu išryškinti
išeivijos atstovų vietą ir vaidmenį.

akademija

Lietuvos
socialinių tyrimų
centras

Irmina Matonyte
matonyte@ktl.mii.lt

Jau turima pagal
tarptautinius
palyginamuosius
kriterijus sukurta
parlamentinio Lietuvos
elito duomenų bazė (a),
kurią reikia išplėsti
informacija,
atitinkančia papildomus
kriterijus ir surasti
įmanomai daugiau
duomenų apie istorinių
(tarpukario) Lietuvos
Seimų narius.
Duomenų bazės apie
Lietuvos vykdomosios
valdžios ir biurokratiją
atstovus nėra.
Realistiška būtų siekti
sukurti tokią duomenų
bazę bent apie pokomunistinės Lietuvos
administracinį elitą.
Tačiau pirmiausia
reikėtų
konceptualizuoti pačią
požymių (klasifikacinių
rodiklių) sistemą, per
kurią būtų galima

Vertybiniai Lietuvos
elitų ir gyventojų
europietiškumo
matmenys (20052018)

Ištirti (apklausų metodu) įvairių Lietuvos elitų
Lietuvos
segmentų (politinio, administracinio, ekonominio,
socialinių tyrimų
pilietinės visuomenės ir pan.) ir Lietuvos gyventojų
centras
europietiškos tapatybės komponentus, Europos
Sąjungos valdysenos sampratas, europinės
tinklaveikos su kitų ES valstybių narių elitais ir
paprastais gyventojais tankį, pobūdį ir pan. ir
atskleisti Lietuvos elitų bei paprastų Lietuvos
piliečių „normalumo“ ir savitumo kitų ES valstybių
elitų ir gyventojų atžvilgiu. Taip pat darytinas
Europos Parlamento rinkimų Lietuvoje kampanijos ir
rezultatų 2004, 2009, 2014 m. tyrimas, leidžiantis
užčiuopti politinio diskurso ir politinių lūkesčių,
reiškiamų Lietuvoje ES ir, ypač, EP, atžvilgiu.

Irmina Matonyte
matonyte@ktl.mii.lt

prasmingai atskleisti
tiriamo elito struktūros
bruožus ir raidos
tendencijas.
Daliniai Lietuvos elitų
ir gyventojų
europietiškumo
(vertybių) tyrimai buvo
vykdyti Lietuvai tik
įstojus į ES. Turimi
duomenys iš Lietuvos
politinio, ekonominio,
žiniasklaidos ir
profsąjungų elitų
apklausų 2005-2009 m.
gali sudaryti pagrindą
tolimesniems
tęstiniams Lietuvos
elitų
„europietiškėjimo“ (?)
tyrimams.
Iš vienos pusės,
Lietuvos Seimo narių ir
Europarlamentarų iš
Lietuvos, ir, iš kitos
pusės, Lietuvos
„eurokratų“ vertybių ir
diskursų analizė leistų
išryškinti
viršvalstybinio (ES)
elito sluoksnio,
kylančio iš Lietuvos,
bruožus ir tendencijas.
Papildomi tęstiniai
tyrimai leistų ištirti ar
(ir jei taip, tai kokiais,

su ES valdysena ir
Lietuvos naryste ES,
susijusiais klausimais)
tarp Lietuvos elitų ir
masių yra vidinių
prieštaravimų ir
įtampų.
PASKAITOS. DISKUSIJOS
Asmens gerovės
Projekto pagrindą sudaro paskaitų/diskusijų ciklas
Lietuvos
veiksniai arba laimingo skirtingose gyventojų grupėse skirtingose Lietuvos
socialinių tyrimų
gyvenimo Lietuvoje
teritorijose:
centras
1) Vyresnio amžiaus gyventojai per III-čiojo amžiaus
galimybės
universitetų tinklą;
2) Jaunimas per LiJOT tinklą;
3) Mokytojai ir mokyklinio amžiaus tėvai per Tėvų
forumų tinklą.
Paskaitų/diskusijų metu bus siekiama remiantis
mokslinių tyrimų rezultatais parodyti pagrindinius
asmens gerovę lemiančius veiksnius bei asmens
atsakomybę. Bus skatinama savitarpio pagalba,
sveikas gyvenimo būdas, pilietinės visuomenės
institucijų plėtra bei pozityvaus mastymo principai.
Dirbant su jaunimu, mokytojais bei mokyklinio
amžiaus tėvais, daug dėmesio bus skirta karjeros
valdymo kompetencijų ugdymui, akcentuojant
sėkmingos profesinės karjeros įtaką bendrai asmens
gerovei.
Lygiagrečiai paskaitų/diskusijų metu būtų galima
atlikti dalyvių apklausas ir įvertinti atskirus
subjektyvios gerovės veiksnius bei palyginti juos
tarp atskirų gyventojų grupių bei teritorijų.
Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti gyventojų
pasitikėjimą savo valstybe ir savo jėgomis bei
skatinti jų bendradarbiavimą vietos lygmenyje
PROJEKTAI. MOKSLINIAI TYRIMAI

Prof. Boguslavas
Gruževskis, Lietuvos
socialinių tyrimų centras,
Boguslavas.gruzevskis@dsti
.lt

Pirmosios Lietuvos
Respublikos
akademinio elito
sociokultūrinė raiška

Kultūriniai lietuvybės

Modernios Lietuvos valstybės raidoje formavosi ir
jos akademinis elitas, kurį iš pradžių sudarė buvusių
Rusijos imperijos ir Vakarų Europos universitetų
absolventai, kviestiniai specialistai bei mokslininkai
iš užsienio, vėliau pradėta ugdyti savąją akademinę
inteligentiją. Per visą pirmosios Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės laikotarpį
akademiniam elitui priklausė daugiau negu pusantro
šimto steigiamų aukštųjų mokyklų studijų
organizatorių, naujų disciplinų dėstytojų ir
mokslininkų. Jų aplinkoje taip pat išskirtini lyderiai,
kurie pasižymėjo ne tik originaliais tyrimais,
reikšmingais mokslo darbais, bet ir kultūrine raiška
visuomenėje, dalyvavo pilietinės bei kultūrinės
savimonės ugdymo procese. Šio projektinio tyrimo
tikslas: išanalizuoti šios reikšmingos visuomenės
grupės sociokultūrinės raiškos ypatumus ir įvertinti
indėlį į modernios valstybės visuomenės ugdymo
procesą. Tyrimo metu numatoma nagrinėti pirmosios
Lietuvos Respublikos mokslo ir mokslo žinių
populiarinimo strategiją, kademinių bendruomenių
susidarymo sąlygas, mokslininkų pasaulėžiūros
nuostatas, vertybes ir jų sklaidą visuomenėje,
mokslininkų publicistinę ir šviečiamąją veiklą,
dalyvavimą kultūros ir kitose visuomenės
organizacijose bei institucijose, tarptautiškumo
plėtojimą ir kitus aspektus.
Tyrime bus analizuojami rankraštiniai ir skelbti
šaltiniai, mokslo darbai. Teoriniu požiūriu remiamasi
prancūzų sociologo Pierre Bourdieu
metodologinėmis įžvalgomis apie akademinį lauką,
vengrų mokslininko Viktoro Karady darbais ir kitais
šiuolaikiniais autoriais.
Numatomas trijų metų tyrimo ir tekstų rengimo
rezultatas: kolektyvinė monografija.
Ištirti ir apibendrinti lietuvybės saugojimo,

Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, Baltų ir Lietuvos
kultūros istorijos skyriaus
mokslininkų grupė
tel. (8 5) 2751898;
lkti@lkti.lt

Lietuvos kultūros

Doc. dr. Rita Repšienė,

išsaugojimo ir
priešinimosi būdai
sovietmetyje

KONFERENCIJOS
„Valstybė. Kultūra.
Visuomenė (1918-2018)“
LEIDYBA
Straipsnių rinkinys
„Valstybė. Kultūra.
Visuomenė (1918-2018)“
Leidinys
„Lietuvos mokslo
institucijų raida:
kultūrinio ir socialinio
tapatumų palikimas“
KONFERENCIJOS
Tarptautinė konferencija
Tautinių judėjimų
lyderiai

Tarptautinė konferencija
„Nacionalinių valstybių
genezė : nacionalinių ir
imperinių pradų
susidūrimas".

puoselėjimo ir raiškos formas: nematerialųjį ir
materialųjį paveldą, tradicijas, kūrybines galias,
kultūrinės atminties svarbą, tautinius judėjimus,
Dainų ir šokių šventės, bendros tapatybės formos
sovietmetyje.

tyrimų institutas

Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, +37061290530,
r.repsiene@gmail.com, dr.
Vytautas Rubavičius,
Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, +37067429266,
rubavytas@hotmail.com

Suburti įvairių humanitarinių ir socialinių mokslo sričių
tyrėjus, kurie pristatytų naujausius mokslinius požiūrius į
Lietuvos valstybės, kultūros ir visuomenės raidą ir tvaros
galimybes.

Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

Sandra Kuliešienė
tel. (8 5) 275 18 98
lkti@lkti.lt

Konferencijos data –
2016

Kultūros politikos, kultūros istorijos, nacionalinio
tapatumo, lietuvybės pasaulyje ir kultūrų dialogų
sekcijose.
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos lokaliniai ir bendrieji šalies
mokslo institucijų raiškos socializacijos ypatumai ir jų
reikšmė nacionalinės kultūros raidoje 1918-1990 m.

Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

Sandra Kuliešienė
tel. (8 5) 275 18 98
lkti@lkti.lt
Sandra Kuliešienė
tel. (8 5) 275 18 98
lkti@lkti.lt

2018

Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys,
tel. (8 5) 261 44 36;
370 682 290 53
miknys@istorija.lt
Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys
miknys@istorija.lt
Organizatorius: dr. Česlovas
Laurinavičius
laurinavicius@gmail.com

2014 09

Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

Lietuvos istorijos
institutas

Aprašymas: Istoriografijoje neginčijama tezė, kad
Vidurio Rytų Europos bei Rytų Pabaltijo regiono
nacionalinių valstybių – tame tarpe ir Lietuvos
valstybės – genezė sietina su Pirmuoju pasauliniu
karu, kurio išdavoje žlugo imperijos bei jas keitė
nacionalinis principas. Tačiau paradoksas, kad tas
karas minimame regione daugeliu atvejų yra

Lietuvos istorijos
institutas

Parengimas: 2014-2016
Išleidimas: 2017

2014 12 11-12

Tarptautinė konferencija
„Modernėjanti
visuomenė ir jos ryšys su
Lietuvos valstybe“

LEIDINIAI

„užmirštas“ – paprastai jį nustelbia po to vykę
vadinamieji nacionaliniai išsivaduojamieji karai.
Kita vertus, pastaruoju metu plinta vadinamos
kontrafaktinės istorijos versija pagal kurią keliama
abejonė dėl Habsburgų bei Hohencolernų imperijų
žlugimo istorinio tikslingumo tuo pačiu netiesiogiai
peršant abejonę ir dėl imperijas pakeitusių
nacionalinių valstybių perspektyvos. Taigi, yra
pakankamo pagrindo organizuoti tarptautinę
konferenciją, kurioje būtų galima koncentruotis ties
imperinio ir nacionalinio principų dilema,
pasireiškusia Pirmojo pasaulinio karo kontekste.
Aprašymas: Nepriklausomos Lietuvos valstybės
projektų, jos susidarymo tyrimai paprastai susitelkia ties
politiniu ar tautiniu aspektais, modernių tautų
formavimusi ar nepriklausomos nacionalinės valstybės
vizija, politinėmis ir ideologinėmis priešstatomis, lyderių
vaidmeniu kuriant valstybę ir pan. Tuo tarpu retai
keliamas klausimas apie kintančios (modernėjančios)
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios visuomenės, jos
skirtingų grupių (gal tik išskyrus bajorus ir inteligentiją)
santykį su Lietuvos valstybės projektu ir susikūrusia
valstybe. Konferencijoje svarstomi klausimai aprėptų tris
glaudžiai susijusius aspektus: a) socialinius poslinkius,
ardžiusius luominę tvarką, skatinusius naujų visuomenės
grupių atsiradimą; b) modernėjančios visuomenės
saviorganizacijos ir savireguliacijos kryptis su
perspektyva į pilietinę visuomenę; c) įvairių visuomenės
grupių santykį su valstybe, jų kolektyvinius lūkesčius ir
dalyvavimą/nedalyvavimą valstybės atsikūrimo darbe.
Šių aspektų diskutavimas vyktų skirtingais pjūviais – per
individo, grupės, socialinio tinklo laikyseną, nuostatas ir
saviraišką.

Lietuvos istorijos
institutas

Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys
miknys@istorija.lt
Organizatorius: habil. dr.
Tamara Bairašauskaitė
bairasauskaite@istorija.lt
achtamarbairas@gmail.com

2017 m. lapkritis

Leidinys „Vilnius –
modernios Lietuvos
sostinė: politinė idėja ir
jos diegimas (XIX a.
pab.–1940)”
(monografija)

Sintezė „Lietuvos
istorija“,
T. VIII, I dalis;
T. IX.

Leidinys arba specialus
mokslinio žurnalo
numeris „Nacionalinių
valstybių genezė :

Šioje monografijoje analizuojama, kaip ir kodėl
susiformuoja idėja, kad Vilnius - ne tik istorinė, bet ir
būsima Lietuvos sostinė; kaip tą idėją ketinama
įgyvendinti; su kokiomis problemomis susiduria lietuvių
politinis elitas. Knygoje taip analizuojama, kaip ši idėja
diegiama masėms. Monografija anglų kalba, remiant
LMT, bus parengta 2014 m. ir 2015 m. turėtų būti
publikuota. Būtų tikslinga ją išleisti ir lietuvių kalba.
Autoriai: dr. Dangiras Mačiulis ir dr. Darius Staliūnas
maciulis@istorija.lt
staliunas@istorija.lt
Šie tomai – šiuo metu Institute rengiamos ir leidžiamos
daugiatomės ‚Lietuvos istorijos“ dalis. Jie dar neparengti.
Tomai skirti XIX a.-XX a. pradžiai atskleis modernios
nacionalinės valstybės idėjos gimimą ir jos realizavimą
bei modernios visuomenės tapsmą. Sekant pastarųjų
dviejų dešimtmečių XIX a. tyrėjų nuostatomis, bus
siekiama papasakoti visos Lietuvos visuomenės pokyčių
istoriją – nuo dar LDK tradicijomis gyvenančios bajorų
luomo ir lenkiškos bajoriškos kultūros dominuojamos
visuomenės iki tautiškai segmentuotos, sunkiai bendrą
kalbą randančių tautinių bendruomenių, formuluojančių
savus politinius tikslus, į modernybę žengiančios
visuomenės. Užsibrėžta ne tik atskleisti visą Lietuvos
visuomenės kitusią įvairovę, bet ir to kismo priežastis,
sąlygas, aplinkybes.
Aštunto tomo 2 – os dalies autoriai: dr. Zita
Medišauskienė ir dr. Reda Griškaitė.
Devinto tomo autoriai: dr. Zita Medišauskienė, dr.
Rimantas Miknys ir dr. Darius Staliūnas.

Lietuvos istorijos
institutas

Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys
miknys@istorija.lt

Lietuvos istorijos
institutas

Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys
miknys@istorija.lt

Bus parengtas ir išleistas 2016 metais konferencijos
„Nacionalinių valstybių genezė : nacionalinių ir
imperinių pradų susidūrimas" pranešimų pagrindu.
Sudarytojas: dr. Česlovas Laurinavičius

Lietuvos istorijos
institutas

Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys
miknys@istorija.lt

Projekto trukmė: 2015 –
2019 metai.

nacionalinių ir imperinių
pradų susidūrimas".
Leidinys „Modernios
Lietuvos visuomenės
kūrimasis“.
KONFERENCIJA
Tarptautinė kasmetinė
jaunųjų mokslininkų
konferencija CYSENI
2014 (Conference of
Young Scientists on
ENergy Issues –
CYSENI).

laurinavicius@gmail.com
Bus parengtas ir išleistas 2019 metais konferencijos
„Modernios Lietuvos visuomenės kūrimasi“ pranešimų
pagrindu.
Sudarytoja: hail. dr. T. Bairašauskaitė

Lietuvos istorijos
institutas

Dalyvauti 11-oje tarptautinėje konferencijoje „CYSENI
Lietuvos
2014“, kuri vyks 2014 m. gegužės 29-30 d. Lietuvos
energetikos
energetikos institute, Kaune yra pareiškę 72 jaunieji
institutas
mokslininkai iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Rusijos,
Estijos, Baltarusijos, Gruzijos Vengrijos, Italijos,
Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Turkijos, Nigerijos,
Ganos, Kamerūno, Indijos, Kazachstano. Iš Lietuvos
dalyvaus 21 jaunasis mokslininkas. Konferencijos metu
plenarinėje sesijoje pakviestume pranešėją, kuris
padarytų pranešimą. Preliminariai jis galėtų būti
pavadintas - „Lietuvos energetikos vystymasis per
100 metų“.
Kita alternatyva - konferencijoje paskirti vieną
sekciją, kurios metu būtų skaitomi pranešimai anglų
kalba, susiję su Lietuvos energetikos raida šimtmečio
eigoje., pakviečiant daugiau pranešėjų. Visa tai
susiję su papildomų lėšų gavimu, kadangi iškiltų
apmokėjimo už pranešimus klausimas, nes
konferencijos sąmatoje tokių pranešimų ir jų
pristatytojams apmokėti lėšų nebuvo numatyta.
Ši konferencija yra labai populiari tarp jaunųjų
mokslininkų iš viso pasaulio ir, tikslingi pranešimai,
nušviečiantys Lietuvos energetikos vystymosi
istoriją, būtų naudingi visiems konferencijos
mokslininkams. Kaip papildomą informaciją
pridedame vykusių konferencijų statistinę apžvalgą.

MOKSLINIAI TYRIMAI
Valstybinės kalbos
Nuo Lietuvos, kaip valstybės, modernėjimo neatsiejama

Lietuvių kalbos

Lietuvos istorijos institutas,
direktorius dr. Rimantas
Miknys
miknys@istorija.lt
Direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Levinskas,
tel. (8 37) 401804;
8687 30492,
levin@mail.lei.lt

Prof. dr. Danguolė

Tarpdalykinis ir

šimtmetis: modernėjimo
kelias

KONFERENCIJA
Tarptautinė mokslinė
konferencija
„Aiškinamieji žodynai
amžių
sandūroje“ (2014)

valstybinės kalbos statuso raida. Tarpdalykiniais
tyrimais, remiantis holistiniu požiūriu, bus bandoma
apžvelgti ir įvertinti istorinę, politinę, socialinę ir
kultūrinę valstybinės kalbos statuso formavimosi patirtį
apimant visas viešosios kalbos sritis (nuo laikinosios
sostinės viešųjų užrašų ir reklamos nevalstybine kalba iki
kalbos taisyklingumo reikalavimų formulavimo to meto
mokykliniuose vadovėliuose ir aukštųjų mokyklų
kursuose).
Tikimasi, kad mokslinė lietuvių kalbos modernėjimo
kelio per pastarąjį šimtmetį analizė bus pravarti ne tik
XXI a. kalbos politikos formuotojams ir
įgyvendintojams, bet ir visai Lietuvos šviesuomenei.
Tarpinius tyrimo rezultatus numatoma skelbti 2
seminaruose ir 1 tarptautinėje tarpdalykinėje
konferencijoje, apibendrinamas tyrimas kolektyvine
monografija.
Projektas įgyvendinimo laikotarpis 2014–2017 m.

institutas

Mikulėnienė, LKI Kalbos
istorijos ir dialektologijos
skyriaus vadovė
tel. (8 5) 263 7772,
8699 148 49,
danguole.mikuleniene@lki.lt

2014 m. rugsėjo 11–12 d. Lietuvių kalbos instituto
Leksikografijos centras rengia tarptautinę mokslinę
konferenciją „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“,
skirtą Lietuvių kalbos žodyno pirmojo sąsiuvinio 90mečiui paminėti. 1924 m. išleistas Kazimiero Būgos
(1879–1924) parengtas žodyno sąsiuvinis ir jo sukaupta
žodyno kartoteka yra didžiojo „Lietuvių kalbos
žodyno“ ištakos.
Bus skaitomi pranešimai apie K. Būgos leksikografinį
palikimą, apie lietuvių ir kitų kalbų aiškinamųjų žodynų
struktūros ypatumus, apie žodynų duomenų bazių
kūrimą, leksikografijos raidos ypatumus, priklausančius
nuo istorinių aplinkybių ir nuo naujų technologijų.
Aiškinamieji žodynai yra tautinių kalbų leksikos
saugyklos.
Bendradarbiaujant su Zarasų viešąja biblioteka

Lietuvių kalbos
institutas

Zita Šimėnaitė, LKI
Leksikografijos centro
vadovė; tel. 8614 13668,
zivi@lki.lt

tarpinstitucinis projektas
(bus bendradarbiaujama
su VU KHF, VGTU,
KSU ir kt. mokslininkais
humanitarais).

paskelbtas nacionalinis konkursas „Mano žodynas“.
LEIDINIAI
Kazimiero Būgos
Lietuvių kalbos žodyno
sąsiuviniai (faksimilinis
leidinys, 2014)

Kazimiero Būgos
laiškai

KONFERENCIJA
Konferencija
„Iš praeities Tavo sūnūs
te stiprybę semia“
Mokslinė konferencija
ir knyga „Žemės ūkio
mokslo ir studijų raidą
per šimtmetį po
Lietuvos

Siekiant aktualizuoti K. Būgos leksikografinį
palikimą, prasminga parengti ir išleisti jo Lietuvių
kalbos žodyno sąsiuvinių faksimilinį leidinį su įvadu
ir su šio žodyno recenzijomis. K. Būgos parengti
„Lietuvių kalbos žodyno sąsiuviniai“ (1924, 1925) dėjo
pamatus nacionalinei leksikografijai, jie yra lietuvių
kultūros paveldo dalis.
K. Būga (1879–1924) yra viena ryškiausių XX a.
pradžios Lietuvos asmenybių, artimai bendravęs,
susirašinėjęs su žymiais pasaulio lingvistais. Tai pirmasis
profesionalus lietuvių kalbininkas, lietuvių baltistikos
pradininkas ir kūrėjas. Leidinyje Kazimiero Būgos laiškai
bus surinkti visi didžiojo lietuvių kalbininko K. Būgos
rašyti laiškai: daugiau kaip 400 laiškų perraša su
komentarais (ir kai kurių laiškų faksimilėmis). Iš jų apie
300 laiškų iki šiol nėra skelbta. Laiškai rašyti kalbos
mokslo ir asmeniniais klausimais 40 asmenų. Šis laiškų
rinkinys bus naudingas ne tik lietuvių kalbotyros istorijai,
bet suteiks visuomenei naujų žinių apie XX a. I pusės
lietuvių kultūros raidą, atskleis K. Būgos asmenybės
didybę ir universalumą.
Leidinį būtų galima parengti per 2015–2017 m.

Lietuvių kalbos
institutas

Zita Šimėnaitė, LKI
Leksikografijos centro
vadovė;
tel. 861413668,
zivi@lki.lt

Lietuvių kalbos
institutas

Zita Šimėnaitė, LKI
Leksikografijos centro
vadovė;
tel. 861413668,
zivi@lki.lt

Pranešimus skaito LMA nariai, politikai ir kt.

Lietuvos mokslų
akademija kartu su
Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros
komitetu.
Lietuvos mokslų
akademija
(bendradarbiaujant su Žemės
ūkio ministerija,

Aurika Bagdonavičienė
tel. (8 5) 261 9118,
8683 61990
a.bagdonaviciene@lma.lt

2018 m.

Zenonas Dabkevičius
dabkevicius@lzi.lt
Bendradarbiaujant su:
Antanu Maziliausku,
Henriku Žilinsku,

Siūloma renginio data
2017 m. spalio mėn.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę šalyje pradėta
rūpintis kaip sukurti nacionalinę žemės ūkio mokslo
ir specialistų rengimo sistemą tikslu atgaivinti ir
padaryti konkurencingą žemės ūkio mokslą. Todėl
jau po

nepriklausomybės
atkūrimo“

PARODOS
„Pirmojo pasaulinio karo
pradžia tyrinėjimuose,
publicistikoje, ir ego
dokumentuose
(atsiminimuose,
dienoraščiuose,
laiškuose)“
„Lietuvos draugijai
nukentėjusiems nuo karo
šelpti – 100“

„Lietuvos kariai Pirmojo
pasaulinio karo
frontuose“

metų – 1919 m. įkurta pirmoji žemės ir miškų ūkio
mokykla, o 1922 m. - Selekcijos stotis, 1923m. Bandymų stotis ir 1924m. - Žemės ūkio akademija
Dotnuvoje. 1927 m. prie Žemės ūkio rūmų įkurta
Žemės ūkio tyrimo įstaiga, kuri iki 1941m.
koordinavo ilgiau ar trumpiau veikusias 13 bandymo
stočių. 1936 metai Kaune įkurta Veterinarijos
akademija, o po antrojo pasinio karo 8 mokslinio
tyrimo institutai (pirmasis buvo Lietuvos mokslų
akademijos žemės ūkio institutas - 1946 m.). Po
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. žemės ūkio
mokslo ir studijų institucijos buvo reorganizuotos,
koncentruojant juos į 2 universitetus ir 2
valstybinius institutus. Mokslo ir studijų institucijų
veiklos raida, jų svarbiausi rezultatai ir jų įtaka
Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtrai bus apžvelgta
knygoje ir konferencijoje.
P.S. Konferencija bus organizuojama ir knyga bus
leidžiama tik gavus tikslinį finansavimą

Aleksandro
Rasa Melnikiene
Stulginskio
Algirdu Motuzu
universitetu,
Lietuvos sveikatos
mokslų
universitetu,
Lietuvos agrarinių
ir miškų mokslų
centru bei
Lietuvos agrarinės
ekonomikos
institutu)

Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių
biblioteka

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2014

Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių
biblioteka

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2015

Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2016

biblioteka
Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių
biblioteka
Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių
biblioteka

„Lietuviai revoliucinėje
Rusijos suirutėje“
„Lietuvos valstybingumo
atkūrimas
dokumentuose“
LEIDYBA
Bibliografinė rodyklė
„Jonas Basanavičius“
Dokumentų rinkinys
„Lietuvos draugijos
nukentėjusiems nuo karo
šelpti posėdžių
protokolai, 1914–
1927 m.“
Knygos, raštijos
paminklai
„Nacionalinis lobynas Lietuvos valstybei
reikšmingas istorinis ir
kultūrinis paveldas“

Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių
biblioteka
Lietuvos mokslų
akademijos
Vrublevskių
biblioteka

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2017

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2018

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2014-2015 m.

Rima Cicėnienė,
tel. (8 5) 262 9537,
biblioteka@mab.lt

2017-2018 m.

Laikmetis - iki 1904 m.
Lietuvos raštijos paminklai, Lietuvos
knygos apie kultūrą, istoriją.
nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

S. Leknickienė
tel. (8 5) 239 8505
s.leknickienė@lnb.lt

Bibliotekos istorija
„Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo
bibliotekos istorija.
1919–2019“

Nacionalinės bibliotekos formavimasis, kūrimasis,
svarbiausi įvykiai.

Lietuvos
nacionalinė
Martyno Mažvydo
biblioteka

S. Leknickienė
tel. (8 5) 239 8505
s.leknickienė@lnb.lt

Biobibliografijos
„1918 m. vasario 16 d.

S. Banaičio, J. Basanavičiaus, M. Biržiškos, P. Klimo, D.
Malinausko, V. Mirono, S. Narutavičiaus, A. Petrulio, A.

Lietuvos
nacionalinė

S. Leknickienė
tel. (8 5) 239 8505

Nepriklausomybės akto
signatarai:
Biobibliografijos“

Smetomos, J. Smilgevičiaus, J. Staugaičio, A.
Stulginskio, J. Šaulio, K. S. Šaulio, J. Šerno, J.
Vailokaičio, J. Vileišio, S. Kairio K. Bizausko, P.
Dovydaičio biobibliografijos.
PROJEKTAI. MOKSLINIAI TYRIMAI
Lietuvos
VU bibliotekoje saugomi trijų Lietuvos
Nepriklausomybės Akto
Nepriklausomybės Akto signatarų Saliamono Banaičio
signatarų archyvinio
(1866–1933), Mykolo Biržiškos (1882–1962) ir Stepono
palikimo tyrimas ir
Kairio (1879–1964) archyviniai fondai (F248, F314,
pristatymas visuomenei
F257). Juose sukaupta daugiau nei 1100 įvairių
dokumentų - korespondencijos, straipsnių, pranešimų,
rengtų publikacijų ir kalbų rankraščių, nuotraukų iš
asmeninių archyvų. Taip pat šiuose fonduose aptinkami
įvairių organizacijų (VLIK ir LTB) raštai, nuorašai,
įvairūs finansiniai dokumentai. Tai unikali archyvinė
medžiaga, atskleidžianti pristatomo laikotarpio realijas,
tačiau iki šiol plačiau nenagrinėta.
Projekto metu planuojama ištirti saugomą archyviniuose
fonduose medžiagą ir ją moksliškai aprašyti. Tyrimo
rezultatus planuojama pristatyti plačiajai visuomenei
keleriopai:
tyrimo rezultatų pagrindu parengti anotuotą parodą ir
organizuoti jos pristatymą,
parengti ir išleisti iliustruotą ir anotuotą parodos
katalogą,
skaitmeninti archyvinius dokumentus ir pristatyti juos
VU bibliotekos skaitmeninių kolekcijų svetainėje
Lietuvių šneka valdomų
Kalbos vis plačiau naudojamos elektroninėje terpėje.
paslaugų plėtros tyrimai
Ateina laikas, kai žmonės dirbs kompiuteriais su jais
– LIEPA T
šnekėdami, valdys daiktus šneka. Turime pasirūpinti, kad
ir mes, lietuviai, tokius darbus galėtume dirbti
šnekėdami lietuviškai. Tai svarbu, nes ekspertai
akcentuoja, kad kalbos, kurios nepasklis elektroninėje
terpėje greitai taps nenaudojamos. O tai neleistina, nes:
Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina,

Martyno Mažvydo
biblioteka

s.leknickienė@lnb.lt

Vilniaus
universitetas,
biblioteka

VU biblioteka
Dr. Marija Prokopčik
marija.prokopcik@mb.vu.lt
2687100
Dr. Inga Liepaitė
inga.liepaite@mb.vu.lt
2687129

Vilniaus
universitetas,
Matematikos ir
informatikos
institutas,
Filologijos
fakultetas

VU, Matematikos ir
informatikos institutas,
prof. Laimutis Telksnys,
tel. 8686 38121
laimutis.telksnys@mii.vu.lt

Lietuvos valstybingumo
teritorinė raiška 19182018 m.

pilietiškumo tėvas, valstybės sargas, Sunaikink ją –
sunaikinsi santaiką, vienybę, gerovę, – sakė Mikalojus
Daukša (Postilė, 1599).
Siūlymo (projekto) tikslas, tęsiant pradėtus lietuvių šneka
valdomų paslaugų darbus, atlikti tyrimus, užtikrinančius
platų, aktyvų, patogų žmonių ir mašinų bendravimą
šnekant lietuviškai, naudojant stacionarius ir
nešiojamuosius kompiuterius, mobiliąją ir dėvimąją
kompiuterinę įrangą, išmaniuosius namų apyvokos
daiktus ir prietaisus.
Siekiant šio tikslo reikia išspręsti tokius uždavinius:
sukurti plataus žodyno lietuvių šneką atpažįstančią
įrangą;
sukonstruoti raiškiai ir taisyklingai lietuviškai
šnekančius skaitytuvus;
parengti priemones, atveriančias galimybes kurti
prietaisus, skirtus lietuviškai šnekantiems žmonėms
susikalbėti su kitomis kalbomis šnekančiais.
Valstybė ir teritorija – neatsiejamas darinys, tačiau
Lietuvos valstybės teritorinėms problemoms tirti iki šiol
skiriamas nepakankamai svarus dėmesys: būtinos
valstybingumo raiškos triados dviem aspektams – kalbai
ir istorijai – tyrinėti yra įkurti valstybiniai lituanistiniai
institutai, tokiems tyrimams skirta ir Nacionalinė
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa (Žin.,
2009, Nr. 48-1904). Deja, savo namus – teritoriją –
pamirštame. Nenuostabu, kad formuojasi labai menkas
teritorinis Lietuvos piliečių mentalitetas (tai lengvina
emigraciją, nes, kaip rodo tyrimai, emigravusieji dar
labai ilgai save tapatina su lietuvių kalba ir Lietuvos
istorija, bet jau nebe šalimi).
Tai, kaip Lietuvos valstybingumo kaitą atspindėjo šalies
teritoriniai procesai (kraštovaizdžio kaita,
administraciniai, demografiniai, socialiniai, ekonominiai,
kultūriniai pokyčiai) kompleksiškai viename
fundamentaliame veikale nėra analizuoti, nors Lietuvos

Vilniaus
universitetas,
Gamtos mokslų
fakultetas

VU GMF prof. dr. Dovilė
Krupickaitė.
tel. (8 5) 239 8289
dovile.krupickaite@gf.vu.lt

Istorinį geografinį ir
aktualių tendencijų
tyrimą tiek
apibendrinant jau
atliktų darbų medžiagą,
tiek ir analizuojat
netyrinėtus aspektus
atliks Lietuvos
geografai, geriausi
atitinkamų sričių
specialistai.

geografai yra nemažai dėmesio skyrę vienam ar kitam
šios kaitos aspektui ar laikotarpiui. Manome, kad tokio
veikalo atsiradimas būtų svarus indėlis suvokiant
Lietuvos valstybingumo svarbą.
MOKSLINIAI TYRIMAI. KONFERENCIJOS
Simono Daukanto
Simonas Daukantas (1793-10-28–1864-12-06) –
modernios lietuvių
vienas iškiliausias XIX a. lituanistinio sąjūdžio
tautos idėja atminties
dalyvis ir ideologas, turėjęs didžiulės įtakos
komunikacijoje
formuojantis moderniai lietuvių tautai. Jis pirmasis
Lietuvos istorijos ir Lietuvos kultūros istorijos
leidinių lietuvių kalba autorius, organizuotos
tautosakos rinkimo pradininkas, už savo asmeninius
pinigus Sankt Peterburge rengęs ir leidęs lietuviškus
vadovėlius mokykloms, pažangaus ūkio
populiarinimo, skaitinių knygeles. 2018-aisiais nuo
S. Daukanto gimimo sukanka 225 metai. Ši data
skatina platesniu aspektu ir mastu atsigręžti į S.
Daukanto asmenybę, jo paties, ir jo aplinkoje, ne tik
Lietuvoje, bet ir Rusijoje, puoselėtas tautinio
atgimimo, vėliau ir valstybingumo idėjas ir jų tapsmą
plačioje socialinių, istorinių, sociologinių,
lingvistinių, lituanistinių tyrimų erdvėje. Suvienijus
knygotyrininkus, istorikus, filologus, epigrafikos ir
kt. komunikacijos srities specialistus, projektu būtų
siekiama: a) remiantis skelbtais ir naujais tyrimais
Lietuvos ir užsienio šalių (Rusijos, Prancūzijos,
Lenkijos) archyvuose fiksuoti S. Daukanto
asmenybės vietą bendroje mokslo ir viešosios
komunikacijos erdvėje nuo XIX a. pabaigos iki
dabar, b) surengti tarptautinę S. Daukantui skirtą
konferenciją, įtraukiant Rusijos, Lenkijos,
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių komunikacinės
srities specialistus, c) išleisti konferencijų ir tyrimų
medžiagą atskirais leidiniais, d) surengti paskaitų
ciklą Papilėje, Kalviuose, Skuode, Vilniuje įtraukiant

Vilniaus
universitetas
Komunikacijos
fakultetas

VU KF
Prof. Arvydas Pacevičius
arvydas.pacevicius@kf.vu.lt
tel. (8 5) 2366110
Vida Girininkienė
girinis@dtiltas.lt
8614 74497
Tomas Petreikis
petreikist@gmail.com
867 340401

Vykdant projektą, iki
2018 metų, bus
organizuojamos S.
Daukanto: istoriko,
organizuotos
tautosakos rinkimo
pradininko, publicisto,
kalbininko
konferencijos Papilėje,
Kalviuose, Plungėje ir
kt. siekiant populiarinti
jo asmenybę, idėjas ir
nustatyti jo darbų
komunikacinę sklaidą.

į projektą jam skirtas atminimo erdves (S. Daukanto
memorialinis muziejus Papilėje ir kt.), jo vardu
pavadintas mokyklas, bibliotekas, organizacijas
(Simono Daukanto bibliofilų klubą). Pagrindinis
projekto tikslas – S. Daukanto idėjų sklaidos XIX–
XXI amžiuje analizė ir jų viešinimas Lietuvoje ir už
jos ribų.
XXI Europos fizinės ir XXI Europos fizinės ir reabilitacijos medicinos
reabilitacijos medicinos kongresą (vykdomi kartą per 2 m.) 2018 m. Europos
kongresas
Fizinės ir Reabilitacijos Medicinos mokslinė
draugija (ESPRM) planuoja organizuoti Vilniuje. Iš
Lietuvos pusės jo organizatoriai – Vilniaus
universitetas, pritarus Sveikatos apsaugos
ministerijai ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojų mokslinė draugija. Pastarųjų 3 kongresų
dalyvių skaičius 1000-1200, dalyvauja daugelio
Europos šalių mokslininkai ir specialistai, kviestinius
pranešimus skaito apie 150-200 kviestinių žymiausių
Europos ir Pasaulio šios srities specialistų
(paskutiniame - 2012 m. kongrese dalyvavo 66 šalių
iš visų kontinentų atstovai). Vilnius pasirinktas,
realizuojant ES Rytų partnerystės programą, norint
pakviesti į kongresą šių šalių atstovus, nes iki šiol
Europos kongresuose jie nedalyvavo. Pagrindinės
kongreso sąnaudos dengiamos dalyvio mokesčio ir
parodos dalyvių įmokų sąskaita. Lietuvos pusės
finansinė parama kongresui galėtų būti panaudota
paremti jaunųjų Lietuvos mokslininkų ir specialistų ,
dalies kviestinių pranešėjų, dalies Rytų partnerystės
šalių atstovų dalyvavimą bei organizuojant
kultūrinius renginius, pristatant Lietuvos kultūrą,
meną, žymiausius istorinius objektus ir kt.
Tarptautinė mokslinė
Konferencijos tikslas – ištirti kaip Lietuvos
konferencija „Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais ir valstybės
nepriklausomybės
atkūrimą vertina užsienio istorikai. Konferencijoje

Vilniaus
universitetas
Medicinos
fakultetas
bendradarbiaujant
su Sveikatos
apsaugos
ministerija ir
Fizinės medicinos
ir reabilitacijos
gydytojų moksline
draugija (Galimi ir
kiti partneriai iš
Lietuvos pusės)

VU MF
Prof A.Juocevičius,
alvydas.juocevicius@mf.vu.l
t;alvydas.juocevicius@santa.
lt
tel. (8 5) 236 5170

Pasirengimo eigoje bus
tariamasi su kitais
galimais Lietuvos
partneriais - Švietimo ir
mokslo ministerija,
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Kūno
kultūros ir sporto
departamentu, Lietuvos
Olimpiniu komitetu,
Kultūros ministerija,
LRT ir kt.

Vilniaus
universitetas,
Istorijos fakultetas

VU IF
Prof. Zenonas Butkus
Zenonas.butkus@if.vu.lt

Planuojama organizuoti
2018 m. vasario mėn.

deklaravimas ir kūrimas
1918 metais:
istoriografinės patirtys ir
naujovės“

LEIDINIAI
Dokumentų rinkinys
„Lietuva ir tarptautinės
bendruomenės
pripažinimas 1918–1922
metais“

Monografija „Lietuvos
valstybingumo idėjos
brendimas užsienio šalių
lietuvių bendruomenėse
(JAV, Rusija, Šveicarija,
Švedija) Pirmojo
pasaulinio karo metais“

vyrautų kvietinių tyrėjų iš užsienio šalių pranešimai,
kuriuose būtų analizuojami Lietuvos geopolitinės
padėties pokyčiai Pirmojo pasaulinio karo metais,
Voketijos civilinės ir karinės valdžios nuostatos Lietuvos
ateities klausimu, Antantės šalių ketinimai keisti padėtį
Baltijos regione ir kt. klausimai. Taip pat detaliai būtų
pristatytas nacionalinis veiksnys Pirmojo pasaulinio karo
metais, analizuojama Lietuvos vieta pokario tarptautinėje
sistemoje.
Pirmosios Lietuvos Respublikos tarptautinis
pripažinimas buvo vienas pamatinių atsikuriančios
valstybės užsienio politikos uždavinių. Tačiau Lietuvos
įsijungimo į tarptautinę bendriją procesą autentiškai
atspindinčių šaltinių publikacijų beveik nėra. Į
dokumentų rinkinį būtų įtraukta lietuviška, taip pat
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, kitų valstybių
archyvuose saugoma dokumentinė medžiaga, kuri
atskleistų tų šalių požiūrį į Lietuvos pripažinimo
problemą. Nelietuviškų valdžios institucijų aplinkoje
atsiradusių archyvinių dokumentų įtraukimas į mokslinę
apyvartą leistų šiuolaikiniams lietuvių istorikams
išryškinti ir apsibrėžti perspektyvias naujų tyrimų
kryptis, o besidominčiajai visuomenei – giliau susipažinti
su europinės diplomatijos tradicijomis ir principais,
lietuvių pastangomis įsijungti į Vakarų politinę erdvę.
Lietuvos teritoriją okupavus kaizerinei Vokietijai
valstybės nepriklausomybės idėja buvo brandinta ir
lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse, ilgainiui
tapusiose lietuvių politiniais centrais užsienyje,
pirmiausia JAV, Rusijoje, Šveicarijoje ir Švedijoje. Šių
bendruomenių veikla istoriografijoje plačiau netirta.
Remdamiesi pirminiais šaltiniais (archyviniai šaltiniai,
susirašinėjimas, laiškai, pranešimai spaudoje ir pan.),
siektume išanalizuoti lietuvių politinių centrų užsienyje
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Planuojama projekto
pradžia 2016 m. sausio
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Planuojama publikuoti
2018 m. sausio mėn.
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Studija/monografija
„Jono Basanavičiaus
archeologinė veikla“

Augustinas
Voldemaras:
intelektualinė
biografija.
Monografija

padėtį, politinę ir visuomeninę veiklą, atskleisti jų
brandintas Lietuvos nepriklausomybės idėjas ir rengtus
nepriklausomybės atstatymo projektus, ryšius su
Lietuvos Taryba, bendradarbiavimą su užsienio šalių
vyriausybėmis, politikais ir visuomeninėmis
organizacijomis siekiant supažindinti su Lietuvos
nepriklausomybės siekiais, situacija kuriamoje
valstybėje, jos geopolitine padėtimi ir ateities vizijomis.
Dėmesys bus skiriamas ir svarbiausių asmenybių,
užsienyje propagavusių Lietuvos valstybingumo
atstatymą, veiklai atskleisti.
Jonas Basanavičius – Lietuvos Patriarchas,
„Aušros“ redaktorius, Lietuvių mokslo draugijos
steigėjas ir pirmininkas, pirmininkavo Lietuvos Tarybai
paskelbiant Lietuvos nepriklausomybę. Be įvairiapusės
mokslinės ir politinės veiklos, jis buvo pusiau
profesionalus archeologas, rinkęs duomenis, žvalgęs,
kasinėjęs, aprašęs Lietuvos archeologinius radinius ir
paminklus bei skelbęs savo požiūrį į Lietuvos praeitį.
Ši jo mokslinė veikla svariai įtakojo formuojantis Jono
Basanavičiaus politinėms pažiūroms, deja ji beveik
netyrinėta. Lietuvos valstybės šimtmetis – gera proga
detaliam Jono Basanavičiaus archeologinės veiklos
tyrimui ir gautų rezultatų publikavimui.
Prezidento Antano Smetonos biografija yra sulaukusi
išskirtinio tyrinėtojų dėmesio, yra pasirodžiusios
penkios A. Smetonos asmenybei skirtos biografijos.
Tačiau nepriklausomos Lietuvos kūrėjų gretose
išskirtinį vaidmenį vaidino ir pirmasis ministras
pirmininkas, užsienio reikalų ministras, A. Smetonos
ilgalaikis politinis bendražygis Augustinas
Voldemaras.
Viena kontraversiškiausių tarpukario Lietuvos
asmenybių ir šiandien lieka Augustinas Voldemaras
(1883–1942). Stipriai įvairuoja ne tik jo politinės,
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Planuojama projekto
pradžia 2016 m. sausio
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Planuojama publikuoti
2018 m. sausio mėn.

Vytauto Didžiojo
paveikslo kelionės po
Lietuvą Raportų knyga
- epochos veidrodis

tačiau ir akademinės veiklos vertinimai. Voldemaras
turėjo klasikinės filologijos išsilavinimą, domėjosi
visuotine ir Lietuvos istorija, buvo neabejingas
filosofiniams ir sociologiniams klausimams. Bet
kuriuo atveju, tarpukario Lietuvos kontekste A.
Voldemaras pasirodė kaip itin išskirtinė, Vakarų
intelektualinėms naujovėms atvira, kritiškai ir
inovatyviai mąstanti asmenybė. Tai, kad iki šiol nėra
pasirodžiusi nei viena A. Voldemaro biografija,
panašu, nebuvo atsitiktinis dalykas. Pastarųjų metų
tyrimai (pvz., Aurelijaus Giedos disertacija –
Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko
profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje
1904–1940 m.) atvėrė ne vieną iki šiol nežinomą ar
mažai žinomą A. Voldemaro intelektualinės
biografijos aspektą. Tai tvirtai leidžia grįsti mintį,
jog A. Voldemaro intelektualinė biografija nusipelno
atskiros monografijos.
1930 m. minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias
metines buvo organizuota iškilminga šio didžiojo
Lietuvos kunigaikščio paveikslo ir jį lydėjusios
specialiai įrištos ir dailiai apkaustytos Raportų
knygos kelionė po Lietuvą. Joje pasirašydavo ir
antspaudus dėjo, linkėjimus Tautai ir Lietuvai
reiškė miestų ir kaimų bendruomenių ir įstaigų,
dvasininkijos atstovai, pavieniai asmenys. Projekte
siekiama šį unikalų, Lietuvos visuomenei mažai
žinomą, laikytą dingusiu šaltinį, saugomą Lietuvos
valstybės centriniame archyve, nagrinėti
knygotyriniu, istoriniu, komunikaciniu ir kt.
aspektais, siekiant rasti atsakymus į šiuos klausimus:
a) kiek ir kaip jame atsispindi institucijų struktūra,
visuomeninės sąranga, piliečių, įskaitant
nuošaliausių kaimų gyventojus, savimonė ir
mentalitetas apibrėžtoje kultūrinėje erdvėje ir laike;
b) koks Vytauto ir jį garbinusios visuomenės įvaizdis
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Leidinys galėtų būti
išleistas jau 2015
metais, pažymint
Vytauto Didžiojo
neįvykusio karūnavimo
ir mirties 585-ąsias
metines. Į mokslinį
tyrimą, susijusį sy
Vytauto Didžiojo
įvaizdžio sklaida ir
kultu, planuojama
įtraukti VU Istorijos
fakulteto ir Lietuvos
istorijos instituto
mokslininkus (Alvydas
Nikžentaitis, Rimvydas
Petrauskas)

Senosios Lietuvos
politinės raštijos
antologija (iki XVI a.)

Renesanso politinės
minties antologija

skleidžiasi Raportų knygoje, kokias atmintis ir kaip
komunikuoja jos turinys? Tyrimai taip pat apims
kelionės metu veikusių visuomeninių organizacijų
identifikavimą, spaudų iššifravimą, Vytauto Didžiojo
komiteto prezidiumo protokolų (iki 1939 m. ), laiškų,
siūlymų, svarstymų, renginių, parodų analizę.
Pagrindis projekto tikslas – atlikti mokslinius
tyrimus ir išleisti šią Raportų knygą, kurios turinį
paildys archyvuose, muziejuose, bibliotekose,
privačiose kolekcijose saugomos dokumentų,
Vytautui Didžiajam pastatytų paminklų nuotraukų
faksimilės
Leidinys būtų tąsa 2011-2013 m. VU TSPMI
vykdyto projekto „Lietuvos politinės minties
antologija“, kurį finansavo LMT Nacionalinė
lituanistikos programa (LIT4-15).
Pagal turimą patirtį būtų atrinkti reikšmingiausi LDK
valdovų politiniai raštai, kiti senąją Lietuvą
reprezentuojantys dokumentai.

Leidinys būtų tąsa 2011-2013 m. VU TSPMI
vykdyto projekto „Lietuvos politinės minties
antologija“, kurį finansavo LMT Nacionalinė
lituanistikos programa (LIT4-15).
Į leidinį būtų įtraukti reikšmingiausi Renesanso
epochos politiniai dokumentai.
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Dr. Darius Vilimas, Lietuvos
istorijos institutas
Kęstutis Gudmantas,
Lietuvių literatūros ir

Vilniaus universitetas
Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų
institutas, Lietuvos
istorijos institutas,
Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas,
Lietuvos kultūros
tyrimų institutas

tyrimų institutas
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Baroko politinės
minties antologija

Leidinys būtų tąsa 2011-2013 m. VU TSPMI
vykdyto projekto „Lietuvos politinės minties
antologija“, kurį finansavo LMT Nacionalinė
lituanistikos programa (LIT4-15).
Į antologiją būtų įtraukti Baroko epochos politinės
minties tekstai.

Apšvietos politinės
minties antologija

Leidinys būtų tąsa 2011-2013 m. VU TSPMI
vykdyto projekto „Lietuvos politinės minties
antologija“, kurį finansavo LMT Nacionalinė
lituanistikos programa (LIT4-15).
Antologijos tomą sudarytų reikšmingiausi Apšvietos
politinės minties tekstai.
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Modernios Lietuvos
kūrimo politinės
minties antologija

Leidinys būtų tąsa 2011-2013 m. VU TSPMI
vykdyto projekto „Lietuvos politinės minties
antologija“, kurį finansavo LMT Nacionalinė
lituanistikos programa (LIT4-15).
Antologijos tomą sudarytų XIX a. ir XXa. pr.
politiniai raštai.
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kūrėjams atminti
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Leidinį sudarytų dvi dalys: teorinė ir dokumentinė.
Pirmojoje būtų formuluojama ir pagrindžiama
Tautos tėvų kūrėjų idėja. Tautos tėvų kūrėjų idėja
būtų pagerbti ir įamžinti tautinę kultūrą ir tautinę
valstybę formavę žmonės. Dokumentinę dalį
sudarytų Simono Daukanto, Motiejaus Valančiaus,
Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos ir kitų Tautos
kūrėjų reikšmingi tekstai.
Pilnutinės demokratijos Politinių raštų rinktinė, kurią sudarytų svarbiausi
idėjos: politinės minties tarpukario Lietuvos ir išeivijos tekstai organiškos
palikimas Lietuvai
valstybės, pilnutinės demokratijos ir
nepasaulėžiūrinės politikos tema. Pilnutinė
demokratija – tai tarpukario Lietuvos, nacių
okupacijos metų ir išeivijos katalikiškos krypties
svarstymus vienijanti sąvoka, išbaigtą pavidalą
įgijusi trijuose politinės minties tekstuose: „Į
organiškosios valstybės kūrybą (1936), „Į reformuotą
demokratiją (1943-1944), „Į pilnutinę demokratiją
(1954-1955). Pilnutinė demokratija – tai iš asmens
pirmenybės kylanti ir savivaldžią visuomenę
teigianti demokratija, apimanti ne tik politinę, bet ir
socialinę bei kultūrinę sritį. Knygą sudarytų ne tik
paminėti dokumentai, bet ir iki šiol visuomenei
mažiau žinomi poleminiai ir kritiniai tekstai. Knyga
apžvelgtų tęstinę politinės minties raidą, parodytų
politinės minties palikimo svarbą ir svarstytų jo
sudabartinimo galimybes. Šio politinės minties
palikimo aktualizavimas ir sudabartinimas yra svarbi
lituanistinių tyrimų sritis, turinti ir praktinę prasmę,
atliepianti Lietuvos tautą ir valstybę telkiančių idėjų
paiešką.
100 metų ginčų dėl
Leidinio tikslas – parodyti Lietuvoje vykusias politines
Vilniaus

Lietuvos istorijos institutas
miknys@istorija.lt
VU TSPMI
Prof. Alvydas Jokubaitis
alvydas.jokubaitis@takas.lt
Dr. Rimantas Miknys,
Lietuvos istorijos institutas
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Valstybės

KONFERENCIJA
Tarptautinė mokslinė
konferencija, skirta
Lietuvos kariuomenės
atkūrimo 100-osioms
metinėms
LEIDINIAI
Gintautas Surgailis.

diskusijas kaip reikšmingą politinio mintijimo dalį, kuris
glaudžiais susijęs su politine praktika. Leidinio turinį
sudarys vykusios politinės diskusijos (Lietuvos
(Valstybės) taryboje, Steigiamajame Seime, tarpukario
seimuose), kalbos (viešai ar privačiuose
susirašinėjimuose išsakomos nuomonės, proginės kalbos,
pamfletai ir pan.) ir argumentai, kurie buvo išsakomi
kritikuojant priešininkus ar išsakant savo nuostatas.
Koncentruojamasi į per 100 metų įvykusius
reikšmingiausius valstybės raidos etapus, pirmiausia,
valstybės kūrimą(si), ginčus dėl Konstitucijos ir režimo
keitimo(si) metu. Preliminariai išskirtini keli galimi
laikotarpiai-skyriai: 1918-1919 ginčai dėl efektyviausių
valstybės įkūrimo žingsnių, 1920-1922 diskusijos dėl
Konstitucijos, politinių jėgų argumentai perversmo
išvakarėse, 1926 m. perversmo pateisinimas ir kritika,
santykis su 1938 m. Konstitucija, reakcijos į sovietų
valdžios įvedimą, partizaniniai atsišaukimai ir sovietinio
režimo propagandos, nukreiptos į partizanus, pavyzdžiai,
pogrindžio leidinių argumentai ir sovietinės sistemos
„savilegitimacija“, Sąjūdžio laikotarpis, stojimas į ES.
Kiekviename iš skyrių turėtų būti pristatyta
reprezentatyvi kritika ir palaikantys argumentai, parodant
kovą dėl idėjų kaip reikšmingą politinio proceso dalį, o
pačias idėjas kaip svarbias siekiant geriausios valstybės
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Tarptautinių
santykių ir
politikos mokslų
institutas

Prof. Vytautas Radžvilas
Dr. Justinas Dementavičius,
justinas.dementavicius@gm
ail.com

1918 metais kartu su valstybe buvo atkurta ir jos
kariuomenė, kurios dėka ir buvo apginta ir išsaugota
atkurtos valstybės nepriklausomybė. Į konferenciją
planuojama pakvieti karo istorikai iš Lenkijos,
Latvijos, Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos, iš tų
valstybių su kuriomis atkurtai Lietuvos kariuomenei
teko susidurti: kovoti ar būti sąjungininkais

Generolo Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija

Mjr. Gintautas Jakštys,
Generolo Jono žemaičio
Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų instituto Karo
istorijos centro viršininkas
Gintautas.Jakstys@mil.lt
tel. (8 5) 210 3635

Tai būtų Lietuvos kariuomenės pulkų istorijos,

Generolo Jono

Dr. Gintautas Surgailis

Planuojamas išleidimas

Antrasis Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio
Algirdo pėstininkų
pulkas. Monografija.

pulkų, kurie buvo įkurti 1918-1919 m. pradžioje, ir
nuėjo visą kovų dėl nepriklausomybės kelią,
istorijos.

Žemaičio
Lietuvos karo
akademija

Gintautas Surgailis.
Ketvirtasis pėstininkų
Lietuvos Karaliaus
Mindaugo pulkas.
Monografija.

Tai būtų Lietuvos kariuomenės pulkų istorijos,
pulkų, kurie buvo įkurti 1918-1919 m. pradžioje, ir
nuėjo visą kovų dėl nepriklausomybės kelią,
istorijos.

Generolo Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija

Gintautas Surgailis.
Penktasis pėstininkų
Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Kęstučio
pulkas. Monografija.

Tai būtų Lietuvos kariuomenės pulkų istorijos,
pulkų, kurie buvo įkurti 1918-1919 m. pradžioje, ir
nuėjo visą kovų dėl nepriklausomybės kelią,
istorijos.

Generolo Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija

Karo archyvas, XXIX–
XXXIIIt. t.

Tai vienintelis Lietuvoje leidžiamas specializuotas
Lietuvos kariuomenės istorijai skirtas mokslo
žurnalas ir kiekviename tome bus spausdinami
straipsniai apie Lietuvos kariuomenę, jos kovas ir
pan.

Generolo Jono
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija

Kiekvieno tarpukario Lietuvos ministro pirmininko
dešinioji ranka – V. Mašalaitis – svarbus asmuo visose
nepriklausomos Lietuvos vyriausybėse, jis vienas iš
nepriklausomos valstybės valdymo mechanizmo kūrėjų,
vyriausybės politikos Klaipėdos krašte konstruotojų, be
to jis ilgametis „Vyriausybės žinių“ redaktorius,
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Generolo Jono žemaičio
Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų instituto
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Mokslinis redaktorius ir
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Surgailis, Generolo Jono
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2014 m.
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Knygos „Alfonsas
Eidintas Gyvenimas
Lietuvai: Vincas
Mašalaitis ir jo darbai
leidyba“

Planuojamas išleidimas
2016 m.

Planuojamas išleidimas
2018 m.

Bus išleidžiama kasmet,
2014–2018 m.

Leidinio Vytauto
Didžiojo portreto
kelionės po Lietuvą
Raportų knyga,
rengėjai Raimondas
Daniliauskas ir Vida
Girininkienė leidyba

teisininkas.
Savo 1948 m. parašytu lietuvių lageriuose Vokietijoje
Lietuvos konstitucijos projektu, 1955 metų Lietuvos
ūkininkų partijos programinių gairių projektu, Lietuvos
socialinės, ekonominės ir politinės vizijos brėžiniais
1962 m., rengiant VLIKo pareiškimą, V. Mašalaitis
konstravo laisvos demokratinės Lietuvos valstybę, jos
ūkinę, socialinę ir kultūrinę sanklodą, kuri būtų
neabejotinai buvusi reikalinga jei anuo metu Lietuva būtų
išsilaisvinusi iš SSRS okupacijos, prisidėdamas prie
lietuvių valstybinės minties plėtojimo.
Visi jo darbai ir pateikiami šioje knygoje, parašytoje,
remiantis iki šiol mokslininkams nežinoma V. Mašalaičio
archyvo medžiaga, kurią iki mūsų dienų išsaugojo jo
sūnus Putinas Mašalaitis.
1928 m. Juozas Tumas-Vaižgantas vienas pirmųjų.
Mokslo ir
iškėlė mintį pažymėti Vytauto Didžiojo mirties
enciklopedijų
metines 1929 m. gruodžio 31 d. „Valstybės
leidybos centras
žiniose“ paskelbtas Vytautui Didžiajam minėti
įstatymas, 1930 m. pradžioje išplatintas kreipimasis į
Lietuvos visuomenę, kuriame akcentuojama, kad
Lietuvos vyriausybė išleido įsakymą sudaryti
Vytauto Didžiojo komitetą. Jo garbės pirmininku
tapo Antanas Smetona, o iždo globėja – Sofija
Smetonienė, komiteto pirmininku paskirtas švietimo
ministras Kazys Šakenis. Šalia komiteto buvo
įsteigta ir Vytauto Didžiojo komiteto taryba, kurios
vadovu tapo Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis.
Išlikusiuose Vytauto Didžiojo Komiteto posėdžio
protokoluose atsispindi sumanymo per Lietuvą nešti
Vytauto Didžiojo paveikslą (mediniuose rėmuose
įrėmintą P. Rimšos medalį) idėjos gimimas ir
realizavimas. Buvo tiksliai nustatyta, kur ir kada
paveikslas turi atvykti, kada išvykti ir kur likti
nakvynės. Oficialūs dokumentai nurodė, kad
paveikslą turi nešti uniformuoti šauliai ir šaulės,

Mokslo ir enciklopedijų
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Enciklopedinis leidinys
Lietuvos valstybės
šimtmečio kronika

ginkluoti kariai ar šaulių garbės sargyba, lydėti ne
mažiau kaip du beginkliai palydovai, kurių vienas
turėjo nešti ir Raportų knygą.
Paveikslo ir Raportų knygos kelionė prasidėjo 1930
m. liepos 15 d. minint Žalgirio mūšio pergalę.
Kelius, kuriais keliavo paveikslas ir Raportų knyga,
vietos gyventojai puošė gėlėmis, statė sutiktuvių
garbės vartus. Kiekvienoje vietovėje jį pasitikdavo
bažnyčių varpų dūžiai. Raportų knygoje išliko žymių
žmonių parašai, įstaigų, visuomeninių organizacijų,
religinių bendruomenių, knygynų ir bendrovių
antspaudai, pasirašydavo ir pavieniai žmonės.
Knygoje buvo tiksliai užrašoma, kada paveikslas
atvyko, tai ne visada sutapo su išankstiniu grafiku.
Raportų knygą galima laikyti ir referendumu
Vilniaus atgavimo klausimu. Referendumu be
adresato, nes tokią knygą galima buvo adresuoti tik
vienam asmeniui... pačiam Vytautui Didžiajam.
Visą Lietuvą apkeliavęs paveikslas ir Raportų knyga,
kurioje pasirašė visų aplankytų vietovių Vytauto
Didžiojo komitetai, buvo atiduoti į Karo muziejų, bet
vėliau Raportų knyga dingo.
Tik visai neseniai ji buvo surasta Lietuvos
centriniame valstybės archyve.
Siūlome Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo
proga išleisti visą originalią Raportų knygą, kurią
sudaro 186 puslapiai, antrojoje knygos dalyje būtų
Raportų knygos paaiškinimai, nuotraukos ir
dokumentai. Visi dokumentai ir nuotraukos dabar
saugomi Lietuvos valstybės centriniame archyve,
daug nuotraukų turi Lietuvos nacionalinis muziejus.
Leidinyje bus pateikti svarbiausi Lietuvos šimtmečio
(nuo 1918) įvykiai nuo su naratyviniais
pasakojimais, gausiomis iliustracijomis.
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Knygos Lietuvos
aviacijos istorija
leidyba

Stasio Vaitekūno
monografijos apie
Vasario 16-osios Akto
signatarą Joną
Smilgevičių leidyba

Kultūros paminklų
enciklopedija t.1–4

Kurti naują aviacijos techniką, pritaikyti ją žmonijos
poreikiams – ilgas, sunkus ir sudėtingas procesas.
Daug pastangų buvo padėta ir Lietuvoje mėginant
nutiesti naujus oro kelius, taip pat ir į Ameriką.
Minint Lietuvos valstybės šimtmetį siūlome
bendradarbiaujant su Lietuvos aviacijos muziejumi
parengti ir išleisti enciklopedinį leidinį Lietuvos
aviacijos istorija. Jame būtų aprašyti žymiausi
lakūnai, oro linijos, lėktuvų konstruktoriai.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jonas
Smilgevičius gimė 1870 m. vasario 12 d. Šonių kaime
(dab. Plungės r.), bajorų šeimoje.. Studijavo ekonomiką:
vienerius metus Karaliaučiaus universitete, vėliau iki
1899 m. – Berlyno universitete. Studijų metais bendravo
su J. Sauerweinu, V. Bruožiu ir kitais lietuvybės
puoselėtojais Vokietijoje.
Spaudos draudimo metais J. Smilgevičius rašė į lietuvių
spaudą. Baigęs ekonomiką Berlyno universitete, J.
Smilgevičius trejus metus dirbo Peterburge, Žemės ūkio
ministerijoje inspektoriumi. Vadovavo Nobelio prekybos
įmonių filialui Varšuvoje. Priklausė Varšuvos lietuvių
draugijai. Apie 1912 m. grįžo į Lietuvą. J. Smilgevičius
dalyvavo organizuojant 1917 m. rugsėjo 18–22 d.
Vilniuje vykusią Lietuvių konferenciją, rengė jos metu
priimtus dokumentus. Buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą.
1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais
pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo
aktą.
Kultūros paminklų enciklopedija – mokslinis
informacinis enciklopedinio tipo leidinys. Jame ų
pateikta svarbiausios žinios apie išlikusius Lietuvos
dabartinėje teritorijoje istorijos ir kultūros paminklus bei
vertybes, esančias ne muziejuose, ne archyvuose ir ne
bibliotekose. Leidiniu siekiama atskleisti paminklų
mokslinę istorinę ir estetinę vertę, išryškinti jų vietą
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šalies kultūros raidoje, susumuoti ligšiolinę
paminklotvarkos veiklą, užfiksuoti esamas žinias apie
paminklus, paskatinti toliau tirti žinomus, atrasti naujus
paminklus. Taip pat siekiama paskatinti visuomenę
labiau domėtis savo šalies kultūros paveldu, telkti
vietines bendruomenes paminklų priežiūros, atsakingo jų
naudojimo reikalui.
KONFERENCIJA. LEIDINYS
Vasario 16-osios
Skelbdama Vasario 16-osios aktą Lietuva beveik
institucijos:
neturėjo ne tik politinių ir administracinių struktūrų,
gyvybingumas ir tąsa
būtinų savarankiškai valstybei, bet ir socialinių,
(konferencija,
kultūrinių, švietimo institucijų, visuomeninių
kolektyvinė
organizacijų, be kurių buvo neįsivaizduojama
monografija)
moderni Europos šalis. Tos institucijos (nuo
Lietuvos universiteto iki Valstybės teatro ir nuo
Katalikų akademijos iki Lietuvos sporto sąjungos)
buvo kuriamos pasižvalgant į kitų šalių pavyzdžius,
dažnai gerokai formaliai imituojant kitur esančius
darinius. Prieškariu stigo deramos distancijos
kritiškai pažvelgti, kokiu mastu šie Vasario 16-osios
akto vaisiai, prie daugelio kurių radimosi prisidėjo
Lietuvos Taryba ir signatarai, buvo unikalūs,
pritaikomi Lietuvos sąlygomis, gyvybingi ir
prasmingi. Suprantama, kad sovietmečiu šiomis
institucijomis nesidomėta. Daugelį jų bandyta atkurti
antrojo Atgimimo laiku, perkelti iš išeivijos, kur kai
kurios iš jų turėjo tąsą, todėl tik pastaruoju metu
randasi rimtesnių kritinių svarstymų, ar ši restitucija
pasisekė, ar adekvati prie šimtmečio sukakčių
artėjančių, ilgą tradiciją turinčių darinių veikla XXI
amžiuje. Planuojama šia tema surengti konferenciją
ir parengti kolektyvinę monografiją, kurioje būtų
siekiama iš kultūros istorijos, socialinės kritikos ir
politologijos perspektyvų analizuoti jauną modernią
tautinę bendruomenę reprezentuojančių nacionalinės
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LKMA CV pirmininkas, VU
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reikšmės institucijų radimąsi, raidą ir perspektyvas.
LEIDINIAI
„Lietuviškasis Mozė“:
Jono Basanavičiaus
gyvenimas ir darbai
(monografija)

Lietuvai 100: politinės
idėjos, kultūriniai
iššūkiai ir visuomenės
aktyvumas prieškario
Lietuvoje. Akademinių
straipsnių ciklas
žurnale „Naujasis
Židinys-Aidai“

Jono Basanavičiaus, visuotinai vadinamo „lietuvių
tautos patriarchu“, biografijos, galime sakyti, iki šiol
neturime. Normalios, akademinės, gyvenimą ir
darbus, veiklą ir kūrybą aprėpiančios ir vientisą
žvilgsnį į gydytojo ir tautos švietėjo asmenybę
pateikiančios biografijos. Paties Basanavičiaus
autobiografijos (Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos
istorija, 1852-1922) konceptualumu nepranoko „Dr. J.
Basanavičiaus monografijos redakcijos“ rūpesčiu atsiradęs aprašomasis panegirinis veikalas – Adolfo Nezabitauskio Basanavičius (1938); šiais laikais tepasirodo
smulkesnių pavienių tyrimų. Didžiulis Basanavičiaus
asmeninis archyvas saugomas Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute, ten pat ir jo vadovautos Lietuvių
mokslo draugijos fondas, – taigi pirminių, menkai
nagrinėtų šaltinių tyrimas, jį derinant su paties Basanavičiaus (skelbtų ir ne) tekstų studijomis, nuolat išlaikant
dėmesį kultūriniam ir politiniam kontekstui, leistų rastis
pirmai profesionaliai akademinei daktaro Basanavičiaus
biografijai.
Naujasis Židinys-Aidai, būdamas prieškario
akademinio kultūros žurnalo Židinys ir išeivijoje
leistų Aidų įpėdinis, savo publikacijose nuolat skiria
dėmesio modernios Lietuvos valstybės politinio ir
kultūrinio tęstinumo tematikai. Siūloma su redakcija
bendradarbiaujantiems skirtingų Lietuvos akademinių institucijų mokslininkams bei jų doktorantams
užsakyti, parengti ir 2015–2018 m. publikuoti 25–30
straipsnių ir studijų ciklą, skirtą Lietuvos
valstybingumo idėjos, iššūkių ir visuomenės
aktyvumo proveržių (1918–1940) refleksijai.
Numatomi tekstų autoriai – Kęstutis Girnius,
Alvydas Jokubaitis, Kęstutis Skrupskelis, Nerija
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Jurgis Šaulys: signataro
asmuo (monografija)

Putinaitė ir kt., savo tyrimuose esminį dėmesį
skiriantys prieškario Lietuvos idėjos ir tikrovės
visuminiam apmąstymui. Redakcinės kolegijos
nariai mokslininkai telks ir konsultuos jaunuosius
mokslininkus, gabiausius magistrantus ir doktorantus
inicijuodami į straipsnius išaugančius tyrimus, kurie
būtų orientuoti į ligi šiol nenagrinėtų temų ir
problemų nagrinėjimą, ypač Nepriklausomybės
ištakų bei ankstyvųjų kultūrinių, socialinių ir ekonominių jos vaisių analizę.
Signataro Jurgio Šaulio biografijos ar bent išsamaus,
patikimo faktų sąvado apie jo gyvenimą ir veiklą
neturime. Šaulio vardas neatsiejamas nuo Lietuvos
valstybingumo raidos ir ypač diplomatijos istorijos,
tačiau gausių veikalų apie diplomatinę tarnybą
autoriams pasirinkus platesnį tyrinėjimo objektą ši
persona juose šmėsteli tik epizodiškai. Beveik nieko
konkretaus nežinome apie jo intensyvią visuomeninę
veiklą ir ryšius su iškiliausiais XX a. pradžios
šviesuoliais. Trūksta žinių apie jo kauptą biblioteką
(jos Lituanistikos skyriuje būta per 1650 pavadinimų
leidinių), dėmesį Lietuvos kultūros paveldui.
Painiojamasi net dėl signataro kilmės ir giminystės
saitų, nes šen ten suabejojama, ar tame pačiame
Švėkšnos valsčiuje gimęs kitas signataras
Kazimieras Steponas Šaulys buvęs tik jo
bendrapavardis. Simptomiška, kad apie Jurgio Šaulio
santuoką su garsia Berlyno operos soliste Mafalda
Salvatini žinoma daugiau nei apie jo brangintos
dukros Birutės Janinos Šaulytės likimą. Pirminių
šaltinių Šaulio biografijai apstu Lietuvos
nacionaliniame muziejuje, Pensilvanijos universiteto
(Filadelfija, JAV) Retų leidinių ir rankraščių
bibliotekoje (J. Šaulio asmeniniame archyve – 96
bylos dokumentų, korespondencijos) ir t.t. Su šia
medžiaga planuojamo veikalo autorei nemaža dalimi
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jau yra tekę susipažinti 2012–2013 m. vykdant
tiriamąjį darbą Lietuvoje ir JAV.
MOKSLINIAI TYRIMAI IR SKLAIDOS PROJEKTAI
Mokslinių tyrimų ir
Numatoma ištirti, kaip lietuvių literatūroje buvo
sklaidos projektas
reflektuojamas ir įprasminamas šis esmingiausias
„Vasario 16-oji lietuvių XX a. įvykis lietuvių tautos istorijoje. Sukurti
literatūroje“
meniniai Nepriklausomybės atkūrimo atvaizdai
turėjo milžinišką įtaką tautinės savimonės ir
tapatybės formavimui, patriotizmo ugdymui.
Poezijoje, prozoje, dramose, eseistikoje rašytojai
įvairiais aspektais atkūrė bei interpretavo vasario 16osios kontekstą, siekė parodyti šių įvykių reikšmę
tautos ateičiai, signatarų triūso prasmę. Ši
problematika buvo sugestyviai įprasminta daugelio
kūrėjų veikaluose (Vaižganto, Maironio, K. Binkio,
V. Mykolaičio-Putino, B. Brazdžionio...); atskira
temos atšaka, kurią būtina įvertinti – valstybės
atkūrimo reikšmės neigimas, komunistinių
interpretacijų diegimas sovietinėje literatūroje (nuo
P. Cvirkos, A. Gudaičio-Guzevičiaus iki Alf.
Bieliausko). Vykdant šį projektą siūloma parengti
kolektyvinę monografiją, tarptautinę mokslinę
konferenciją, taip pat išleisti grožinių tekstų rinkinį.
Mokslinių tyrimų ir
Tarptautinis projektas skirtas iškelti ir išanalizuoti
sklaidos projektas
tarpukario kultūros asmenybių, labiausiai plėtojusių
„Asmenybės-tiltai
Lietuvos tarpkultūrinius ir tarptautinius ryšius, veiklą
tarpukario Lietuvoje“
bei idėjas. Ypatingo ir naujo dėmesio nusipelno
tokios asmenybės-kultūrų ir tautų tarpininkai kaip
Jonas Basanavičius, Mykolas Riomeris, Jurgis
Baltrušaitis, Oskaras Milašius, Ignas Šeinius, Jurgis
Savickis, Ona Šimaitė, Mikalojus Vorobjovas, Levas
Karsavinas, Juozas Keliuotis, Matas Šalčius,
Nachmanas Šapira ir daugelis kitų. Per jų idėjų bei
veiklos refleksiją bus atskleisti Nepriklausomos
Lietuvos kultūrinių ryšių bei sąveikų įvairovė

Lietuvių
literatūros ir
tautosakos
institutas

Prof. habil. dr. Algis Kalėda,
Šiuolaikinės literatūros
skyriaus vyriausias mokslo
darbuotojas;
kaleda.algis@gmail.com

Vykdymo terminai
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Vykdymo terminai
2015–2018 m.

Europos ir pasaulio kontekste, dialogiškos lietuvių
tapatybės formos. Projekto metu planuojama surengti
tarptautinę konferenciję, kuri sutelktų skirtingų
valstybių humanitarus, ir prestižinėje užsienio
akademinėje leidykloje išleisti straipsnių rinkinį
anglų k. „Asmenybės-tiltai: kultūrų dialogo kūrimas
tarpukario Lietuvoje” („The Bridge Personalities:
Building Cultural Dialogue in the Interwar
Lithuania“) Tokiu būdu tarptautinei auditorijai būtų
pateiktas šiuolaikiškas ir kitų šalių auditorijoms
aktualus žvilgsnis į tarpukario Lietuvos visuomenę.
Taip pat būtų parengta nedidelės apimties biografijų
serija lietuvių skaitytojui. Leidiniuose patraukliai ir
beletristiškai, tačiau kartu - intelektualiai ir
profesionaliai būtų pateikti biografiniai pasakojimai
apie svarbiausias tokias tarpukario Lietuvos
asmenybes
LEIDINIAI
Antologija „Išvyka į
1918-uosius”.

Leidinys „Kalbos,

Siūloma sudaryti ir išleisti populiarią dokumentų
antologiją, autentiškai atskleidžiančią 1918-ųjų metų
lietuvių visuomenės, kultūros ir politikos gyvenimą,
pateikiančią daugialypį tikrovės, mentaliteto, idėjų,
debatų ir lūkesčių vaizdą. Antologiją sudarytų
atrinktos ištraukos iš tų metų spaudos, viešų kalbų,
laiškų, dienoraščių, literatūros kūrinių, archyvinių
dokumentų, ją iliustruotų gausi vaizdinė medžiaga.
Tekstai būtų lydimi profesionalių, tačiau populiariai
parašytų istorinių bei kultūrinių komentarų. Knygos
pavyzdys – Czesławo Miłoszo parengta dokumentų
antologija „Išvyka į dvidešimtmetį“ apie tarpukario
Lenkijos gyvenimą. Kartu būtų parengtas ir
elektroninis antologijos variantas. Leidinys skiriamas
plačiajai visuomenei, edukacijai ir mokslo
populiarinimui.
Leidinyje būtų surinktos ir plačiajai visuomenei

Lietuvių
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Doc. dr. Darius Kuolys,
Senosios literatūros skyriaus
vyresnysis mokslo
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darius.kuolys@gmail.com
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Lietuvių

Doc. dr. Darius Kuolys,

Vykdymo terminai

kūrusios Lietuvą“

LEIDINIAI
Monografija
„Nepriklausomybės
atgavimas ir Lietuvos
dailės
metamorfozės“ (apimtis
38 sp.l., 96 sp. 120 juodai
baltų iliustracijų)
(siūloma išleisti ne tik
lietuvių, tačiau ir anglų,
prancūzų kalbomis)

pateiktos svarbiausios politinės bei idėjinės kalbos,
literatūros ir
pasakytos reikšmingais Lietuvos istorijos momentais tautosakos
ir turėjusios didelę įtaką tautos sąmoningumui,
institutas
pilietinės bendrijos raidai, valstybės kūrimui ir
moderniems istoriniams pokyčiams. Šis kalbų
rinkinys aprėptų išskirtinę reikšmę turėjusias LDK ir
Abiejų Tautų Respublikos seimuose sakytas
Lietuvos didikų, Apšvietos laikų veikėjų (pvz., T.
Kosciuškos, M. Karpavičiaus), XIX a. sukilimų
lyderių, Didžiojo Vilniaus Seimo ir Steigiamojo
Seimo, tarpukario Lietuvos veikėjų, išeivijos,
sovietmečio disidentų, Sąjūdžio ir Nepriklausomybės
atstatymo laikų kalbas, viešas deklaracijas ir
pareiškimus. Rinktiniai lietuvių politinės oratorystės
pavyzdžiai, palydėti profesionalių komentarų, būtų
itin svarbi medžiaga, stiprinanti bei ugdanti
šiuolaikinį lietuviškąjį tapatumą.

Senosios literatūros skyriaus
vyresnysis mokslo
darbuotojas,
darius.kuolys@gmail.com

Skaitytojams pateikiama knyga daugeliu požiūrių yra neklasikinė ir naujoviška. Joje atskleidžiama kaip
nepriklausomybės atgavimas paveikė savitos Lietuvos
modernios tapybos tradicijos tapsmą ir tolesnę raidą.
Savotiškas knygos išeities taškas yra M. K. Čiurlionio
kūryba, kadangi čiurlioniški motyvai nuolatos išnyra
daugelio kitų jo įtakos ženklintų jau po
nepriklausomybės atgavimo kūrusių dailininkų
kūriniuose. Autorius išskirtinį dėmesį sutelkia į
reikšmingiausių Lietuvos dailei mokyklų, krypčių ir
figūrų J. Vienožinskio, M. Dobužinskio, V.
Eidukevičiaus, A.Samuolio, A. Galdiko, A. Gudaičio, L.
Truikio, J. Mačiūno, Ž. Mikšio, P. Gailiaus, A. Savicko,
A. Švegzdos, V. Kisarausko, V. Antanavičiaus, P.
Repšio, L. Katino, E. A. Cukermano, R. Dichavičiaus, A.
Každailio, R. Oranto, D. Kaščiūnaitės, M. Skudučio, R.
Daniliausko, Š. Saukos, D. Dokšaitės, V. Lingio ir kitų

Antanas Andrijauskas,
tel. 8683 49171
aandrijauskas@gmail.com
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Monografija„Čiurlionio
kūrybos universumas:
nesuprasto genijaus
tragiškas skrydis“
(apimtis 38 a.l. 60
spalvotų 120 juodai baltų
iliustracijų)
(siūloma išleisti ne tik
lietuvių, tačiau ir anglų,
prancūzų kalbomis)

savitumo atskleidimą. Atskira knygos dalis yra skirta
unikaliai litvakų dailės tradicijai. Kiekvieno konkretaus
skyriaus pradžioje yra glaustas konkrečios pakraipos
dailininko vaidmens lietuvių dailės istorijoje pristatymas
o toliau seka konkretaus menininko kūryboje vyraujančių
tendencijų ar paveikslų analizė.
Ši knyga užpildo susidariusias spragas Lietuvos
humanistikoje ir puikiai pristatys Lietuvos atkūrimo
šimtmečio jubiliejuje Lietuvos dailės laimėjimus
pasauliui. Knyga skirta kūrybinei inteligentijai,
menininkams, užsienio lietuvių dailės mylėtojams,
visiems besidomintiems Lietuvos daile.
Monografijoje įvairiais aspektais gvildenamas M. K.
Čiurlionio universalumo fenomenas. Glaustai aptariamos
jo kūrybos marginalizavimo priežastys, sąsajos su
įvairiomis meno kryptimis, kūrybinės raiškos savitumas
muzikos, literatūros, kritikos, tapybos, grafikos ir kitose
srityse. Išryškinamas kūrybinių siekių universalumas,
meninės saviraiškos formų originalumas, jautrus reagavimas į naujausius meno pokyčius. Ypatingas dėmesys
skiriamas pasaulėžiūrinėms Čiurlionio nuostatoms, jo
gyvenimo filosofijai, domėjimuisi įvairiais
psichologiniais žmogaus gyvenimo ir kūrybos aspektais.
Išryškinami specifiniai Čiurlionio meninės kūrybos
proceso ypatumai, jų ryšys su menininko asmenybe ir
kūrybiniu jos potencialu. Čiurlionis monografijoje iškyla
kaip universalistas daugeliu šio žodžio prasmių: intelektualinių siekių ir asmenybės kūrybinės raiškos formų
įvairiapusiškumu, nenoru apsiriboti viena meno rūšimi,
konceptualizuota schema, metodu, kryptimi. Jis tarsi liana vijosi apie didįjį Pažinimo medį ir siekė perteikti įvairias kūrybinės saviraiškos formas. Kūrė muziką ir tapė,
pasižymėjo poetine mąstysena ir turėjo neabejotiną literato talentą, raiškų stilių, kuris nespėjo išsiskleisti. Tai
buvo reti tik didiems menininkams būdingi bruožai. Jis
nesitenkino pasiektu ir nuolatos ieškojo, drąsiai paneig-
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damas tai, ką darė vakar.
Kita vertus, Čiurlioniui būdingas universalizmas, nepaisant sąlyčio su įvairiomis modernistinio meno kryptimis,
objektyviai neatitiko joms būdingo skaidymosi į įvairias
sroves tendencijos. Dėl to jis nepaisė atskirų meno krypčių, metodų principų apribojimų ir iškilo virš jų, siekė
įveikti siaurus kūrybingą asmenybę, jos spontaniškus kūrybinės dvasios polėkius varžančius apribojimus. Ir pagaliau Čiurlionio kūrybą itin paveikė priešinga internacionaliniam modernizmo stiliui suartėjimo su lietuvių liaudies meno tradicijomis tendencija. Ir tai vyko natūraliai,
dėl glaudaus ryšio su nuo vaikystės jį supusiu landšaftu,
psichoetniniais lietuvių mentaliteto , tautosakos ypatumais, įgavusiais Čiurlionio muzikoje ir dailėje modernų
pavidalą.
Monografija siekia užpildyti spragas susidariusias
Lietuvos čiurlionianoje ir pristatys Lietuvos atkūrimo
šimtmečio jubiliejuje iškiliausio Lietuvos genijaus
kūrybą. Knyga skirta kūrybinei inteligentijai,
menininkams, užsienio lietuvių dailės mylėtojams,
visiems besidomintiems Lietuvos daile.
Knygos apie 1918 m. vasario 16 dienos svarbą Lietuvos
istorijoje parengimas. Leidinyje ne tiek iš istorinės
faktologinės, kiek iš politinės perspektyvos būtų
nagrinėjama, kodėl 1918 m. atkurta moderni Lietuvos
valstybė padėjo pamatus šiuolaikinei Lietuvai. Jaunimas
knygą pristatytų mokyklose, kur mokiniams būtų
pasakojama apie Nepriklausomybės svarbą, o mokytojai
supažindinami su pamokų planais, parengtais remiantis
knyga
Šiai dienai nėra jokio solidaus ir rimto leidinio apie
pastatą, kuris yra vienas pagrindinių Lietuvos šimtmečio
simbolių. Leidinys gali sudominti įvairias tautas, todėl jį
siekiama išleisti bent dviem - lietuvių ir anglų kalbomis.
Šiam siūlymui (ypač leidybos darbams) reikalinga
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finansinė pagalba.
MOKSLO TIRIAMASIS DARBAS
Tyrimai, apibraižos.
Ateitininkų organizacijų vykdomi tyrimai, rengiamos
Projektas „Fribūras,
dokumentinės apybraižos lietuvių, vokiečių, prancūzų
ateitininkai“
kalbomis.

KONFERENCIJA. SEMINARAI
Seminarai.
Konferencija ir/arba seminarai, skirti S. Šauliui ir K. S.
Projektas „Signatarai
Šauliui.
(Tičino Kantonas,
Lugano miestas)“
LEIDYBA
Publikacijos.
Projektas „Fribūras,
ateitininkai“

Publikacijos „Ateities“ žurnale, Šveicarijos lietuvių
portale www.lietuviai.ch ir kt.

Monografija.
Projektas „Signatarai
(Tičino Kantonas,
Lugano miestas)“

Monografija apie Jurgį Šaulį

Iliustruotas leidinys
„Lietuvos susisiekimo
istorija“

Parengti ir išleisti talkinant istorikams
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Virginija Umbrasienė,
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R. Sklepovič,
r.sklepovic@sumin.lt

KONFERENCIJOS
Konferencija
Lietuviškos spaudos
atgavimo 110-osioms
metinėms

Pranešimus skaitys istorikai, tyrinėtojai, moksleiviai,
gimnazistai, studentai, parengę baigiamuosius ar kt.
darbus konferencijos tematika.

Pasvalio krašto
muziejus

Gražvydas Balčiūnaitis,
g.balciunaitis@pasvaliomuziej
us.lt

2014

Konferencija

Didysis Vilniaus Seimas, Lietuvių konferencija,

Pasvalio krašto

Gražvydas Balčiūnaitis,

2015

„Pasvaliečiai –
parlamentarizmo šaukliai
ir kūrėjai“
Konferencija, skirta
diplomatijos istorijai
Konferencija, skirta
Pradžios mokyklų
įstatymo 95-osioms
metinėms
Konferencija
„Nuo Vasario 16-osios
iki Kovo 11-osios“
LEIDYBA
Straipsnių rinkinys
Pasvalio 520-ųjų metinių
proga
Tyrimai, apybraižos
„1918–1940 Pasvalio
krašte“
Meniniai kūriniai istorine
tematika
„Lietuvos istorija
romanuose“

Mokslo tiriamasis darbas
Vasario 16-osios Akto
signatarų indėlis,
atkuriant Lietuvos
valstybę
Aurelija Arlauskienė
„Signatarai. Likimai su
Valstybės spaudu“

Steigiamasis Seimas, I-IV Seimai. Pranešimus skaitys
istorikai, tyrinėtojai, moksleiviai, gimnazistai, studentai,
parengę baigiamuosius ar kt. darbus konferencijos
tematika.
Tikslinama. Pranešimus skaitys istorikai, tyrinėtojai,
moksleiviai, gimnazistai, studentai, parengę
baigiamuosius ar kt. darbus konferencijos tematika.
Pranešimus skaitys istorikai, tyrinėtojai, moksleiviai,
gimnazistai, studentai, parengę baigiamuosius ar kt.
darbus konferencijos tematika.
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g.balciunaitis@pasvaliomuziej
us.lt
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2016

Pranešimus skaitys istorikai, tyrinėtojai, moksleiviai,
gimnazistai, studentai, parengę baigiamuosius ar kt.
darbus konferencijos tematika.

Pasvalio krašto
muziejus

Gražvydas Balčiūnaitis,
g.balciunaitis@pasvaliomuziej
us.lt

2018

Knygos apie Pasvalio krašto istoriją parengimas,
išleidimas, pristatymas visuomenei.

Pasvalio krašto
muziejus

2017

Parengti mokslinę studiją „1918–1940 Pasvalio krašte“

Pasvalio Mariaus
Katiliškio viešoji
biblioteka
Rašytojas Jonas
Užurka
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Iki 2018

Pasvalio krašto
muziejus

Kūrybinės grupės "Lietuvos istorija mene" meniniai
kūriniai istorine tematika. Užbaigtas dokumentais,
nuotraukomis, kūrėjų savanorių prisiminimais iliustruota
dokumentine trilogija apie Lietuvos gynybinių struktūrų
formavimąsi ir Lietuvos gynybą 1918 metais, apie Krašto
apsaugos sistemos atkūrimą nuo Sąjūdžio laikų.
Pavadinimas sąlyginis. Pirmoje dalyje - išsamus
Vasario 16-osios
straipsnis, apimantis Vasario 16-osios paskelbimą.
klubas
Antroje dalyje - Vasario 16-osios signatarai jų artimųjų
lūpomis. Trečioje dalyje - Lietuvos valstybei reikšmingi
įvykiai, kuriems davė pradžią Vasario 16-osios įvykiai.

2017

2018

