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SPRENDIMO ESMĖ
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XIV-309 “Dėl 2022 metų
paskelbimo Pranciškaus Skorinos metais“ 2 straipsnio 1 punktą.
Teikiamu Nutarimo projektu:
- siekiama deramai paminėti istorinę sukaktį – pirmosios Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)
spausdintos knygos – Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ – ir pirmosios spaustuvės Rytų
Europoje, įkurtos Vilniuje, – 500 metų jubiliejų, aktualizuoti išskirtinį rusėnų kilmės LDK piliečio, Renesanso
mąstytojo ir humanisto Pranciškaus Skorinos palikimą ir jo vaidmenį LDK kultūros raidai, taip pat suteikti
galimybę Lietuvos visuomenei giliau pažinti daugialypį LDK paveldą;
- siūloma patvirtinti Pranciškaus Skorinos metų minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas), kurį sudaro trys
skyriai: Minėjimai ir konferencijos, Kultūrinės, edukacinės ir pažintinės veiklos, Viešinimo ir leidybos veiklos
(iš viso 36 veiklos ir projektai).
Vilniaus Rotušėje bus suorganizuotas iškilmingas minėjimas, skirtas Pranciškaus Skorinos metams. Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse suorganizuos kultūrinius
renginius, skirtus Pranciškaus Skorinos metams, įtraukiant Baltarusijos demokratinių jėgų atstovus. Tautinių mažumų
departamentas kartu su Užsienio reikalų ministerija Vilniaus knygų mugėje surengs diskusiją bendram lietuvių ir
baltarusių paveldui bei jo reikšmei Europos kultūrai. Vilniaus universitetas su Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka surengs tarptautinę mokslinę konferenciją „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra.
Pranciškaus Skorinos „Mažajai kelionių knygelei“ - 500“. Lietuvių kalbos institutas išleis pataisytą ir papildytą Iljos
Lemeškino monografiją „Pranciškaus Skorinos portretas“ originalo kalba ir išvers į lietuvių kalbą, taip pat išleis
Sergejaus Temčino mokslinę monografiją „Pranciškaus Skorinos leidiniai: šaltiniai, interpretacijos, funkcionavimas“.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka išleis Sigito Narbuto studiją „Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos leidiniai“ ir surengs parodą, skirtą Pranciškaus Skorinos knygai „Mažoji kelionių knygelė“. Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas surengs senosios literatūros seminarą „Pranciškus Skorina ir Lietuva: tyrimų
perspektyvos“.
AB Lietuvos paštas išleis pašto ženklą „Pirmajai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje spausdintai knygai – 500 metų“.
Informacija, skirta Pranciškaus Skorinos metams, bus viešinama Lietuvos radijo ir televizijos laidose. Į Pranciškaus
Skorinos metų minėjimą aktyviai įsitrauks nevyriausybinės organizacijos, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija,
kurios surengs moksleiviams paskaitas, ekskursijas, kūrybines dirbtuves, renginius, skirtus Pranciškaus Skorinos
metams. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Europos paveldo dienų metu suorganizuos
pažintinį pasivaikščiojimą Vilniuje po rusėniškojo kultūros paveldo objektus.
Teikiamas Nutarimo projektas be pastabų suderintas su dauguma Plano veiklas įgyvendinančių institucijų
(ministerijomis, savivaldybėmis, kultūros įstaigomis ir asociacijomis) bei patikslintas ir papildytas, atsižvelgiant į
derinimo metu gautas pastabas ir pasiūlymus ir darbine tvarka suderintas su visais Plano įgyvendinime numatytais
atsakingais vykdytojais.
Planui įgyvendinti nėra numatytas finansavimas pagal atskirą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto eilutę. Planas
bus įgyvendinamas pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms
ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Savivaldybėms
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siūloma dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti. Kai kurioms veikloms
įgyvendinti atsakingi vykdytojai teiks paraiškas projektų konkursams finansavimui gauti.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Teikiamas Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės 2021 m. lapkričio
30 d. pažymoje Nr. NV-3056 pateiktas pastabas.
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

Pasirenkama
☐ Esminės
☐ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☒ Pastabų nėra
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