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DUOMENYS APIE 2015 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. (data) ir konkurso 
pavadinimas 

Konkursui 
pateiktų / 

dalyvavusių 
projektų skaičius 

Projektų skaičius 2015 m. Projektams 
skirta lėšų 

2015 m., Eur 
Vykdytų 
2015 m. 

Baigtų 
2015 m. 

1 VII kvietimas (2012, lapkritis–gruodis) 148/136 30 30 348 383,92 

 1 priemonių grupė Mokslinių tyrimų 
įvairiose lituanistikos kryptyse 
vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas 

54* 11 11 175 075,32 

 2 priemonių grupė. Lituanistikos 
skaitmeninių informacijos išteklių 
kūrimas, priežiūra ir plėtra 

7* 0 0 0 

 3 priemonių grupė. Lituanistikos 
nacionalinė ir tarptautinė sklaida, 
tarptautinių ryšių ir tarptautinio 
pripažinimo skatinimas 

29* 2 2 6 574,37 

 4 priemonių grupė. Lituanistikos darbų 
leidyba 

46* 17 17 166 734,23 

2 VIII kvietimas (2013, spalis–lapkritis) 207/188 41 41 745 014,93 

 1 priemonių grupė Mokslinių tyrimų 
įvairiose lituanistikos kryptyse 
vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas 

78* 27 27 494 674,63 

 2 priemonių grupė. Lituanistikos 
skaitmeninių informacijos išteklių 
kūrimas, priežiūra ir plėtra 

18* 4 4 110 055,60 

 3 priemonių grupė. Lituanistikos 
nacionalinė ir tarptautinė sklaida, 
tarptautinių ryšių ir tarptautinio 
pripažinimo skatinimas 

30* 6 6 68 314,13 

 4 priemonių grupė. Lituanistikos darbų 
leidyba 

62* 4 4 71 970,57 

2 IX kvietimas (2014, rugsėjis–spalis) 168* 44 44 450 474,95 

 1 priemonių grupė Mokslinių tyrimų 
įvairiose lituanistikos kryptyse 
vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas 

59* 13 13 212 957,59 
 

 3 priemonių grupė. Lituanistikos 
nacionalinė ir tarptautinė sklaida, 
tarptautinių ryšių ir tarptautinio 
pripažinimo skatinimas 

30* 8 8 68 524,09 

 4 priemonių grupė. Lituanistikos darbų 
leidyba 

79* 23 23 168 993,27 

Iš viso: 115 115 1 543 873,8 

 
* – dalyvavusių konkursuose paraiškų skaičius. 
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BAIGIAMOSIOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbta Nacionalinė 

lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, kurią įgyvendino Lietuvos mokslo taryba. Programa 

yra vienintelė priemonė, kuri koordinuoja ir integruoja lituanistikos mokslinius tyrimus ir jų sklaidą 

Lietuvoje. Programos rėmuose užtikrinamas didžiosios dalies Lietuvos humanitarinių ir dalies 

socialinių mokslinių tyrimų ir leidybos finansavimas. Per septynerius metus iš viso paskelbti 9 

kvietimai. Programa per visą laikotarpį buvo viena populiariausių tarp Lietuvos mokslo tarybos 

vykdytų mokslinių programų. Programos konkursuose kasmet vidutiniškai dalyvaudavo apie 150 

mokslinių ir sklaidos projektų (500–700 tyrėjų), kuriuos nuolat rengė 24 Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijos bei nacionalinės bibliotekos ir muziejai. 

Iš viso Programos metu vykdyti 486 įvairios tematikos ir apimties projektai. Atsižvelgiant į tai, 

kad dalis projektų buvo tęstiniai (iki trejų metų), kasmet finansuota apie 120–140 projektų ir remta 

300–400 tyrėjų veikla. Individualus projektų vadovų skaičius – 320. Pagal mokslo kryptis daugiausia 

finansuota šių krypčių projektų: istorija ir filologija (po 176 projektus), menotyra (54), filosofija (27), 

etnologija (25), politikos mokslai (9), sociologija ir komunikacija (po 7) ir kt. Iš viso išleista apie 400 

knygų, tarp jų 172 mokslo monografijos ir sintezės, 130 fundamentiniai šaltinių leidiniai, 58 tęstiniai 

ir mokslo straipsnių rinkiniai, 25 lituanistinių veikalų vertimai iš/į užsienio kalbas ir kt. Finansuota 19 

atrinktų lituanistinių žurnalų leidyba. Taip pat per Programos vykdymo metus parengta apie 30 

duomenų bazių, 139 stambesnių skaitmeninių išteklių, surengta 50 tarptautinių lituanistinių 

konferencijų, finansuotos 227 tyrėjų išvykos ar ekspedicijos. 

Programa reikšmingai prisidėjo prie platesnės lituanistikos sampratos įtvirtinimo, kuri apima 

mokslinių žinių įvairiose srityse apie Lietuvą visumą. Tai iš esmės išplečia lituanistinių tyrimų lauką – 

teminiu, geografijos, kalbos požiūriu. Ilgalaikė programa su įvairiomis jos priemonėmis įgalina ne tik 

lituanistinių tyrimų plėtrą ir kokybės augimą Lietuvoje, bet ir suteikia galimybę Lietuvos 

humanitarinių ir socialinių mokslų atstovams aktyviau reikštis tarptautinėje mokslo erdvėje, 

prisideda prie lituanistinių mokslo rezultatų įtraukimo ir kontekstualizavimo globaliame mokslo 

pasaulyje (tarptautiniai projektai, lituanistinių veikalų vertimai, tarptautinės konferencijos ir išvykos). 

Konkursiniu projektiniu finansavimo modeliu paremta Lituanistikos plėtros programa sudarė 

sąlygas tyrėjams tęsti tradicines lituanistinių tyrimų temas, tačiau sykiu paskatino imtis naujų 

mokslinių tyrimų projektų ir juos realizuoti, leido jaunesnės mokslininkų kartos atstovams sklandžiau 

įsilieti į aktyvų akademinį gyvenimą. Programos aktualumas lėmė, kad 2015 m. buvo patvirtinta nauja 

„Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa“. 
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ABSTRACT OF FINAL REPORT  

 

National Development Programme for Lithuanian studies 2009-2015 was established on April 

15, 2009 by Lithuanian Government and then implemented by the Research Council of Lithuania.  

The Programme is the only tool that coordinates and integrates Lithuanian research and its 

dissemination in Lithuania. Financing of the majority of the Lithuanian humanitarian studies and a 

large part of social studies as well as their publications is ensured within the frame of the 

Programme. In the course of seven years, a total of 9 invitations was announced. During the entire 

period, the Programme was one of the most popular among the research programmes conducted by 

the Research Council of Lithuania. On average, the competitions of the Programme annually involved 

about 150 scientific and dissemination projects (500-700 researchers), which were constantly 

prepared by 24 science and research institutions, national libraries and museums of Lithuania. 

In total 486 projects of different sizes were carried out. Considering the fact that some of the 

projects were of continuous character (up to three years), about 120-140 projects were financed and 

activities of 300-400 surveyors were supported annually. According to the fields of science, the 

following research directions received the most of the financial support: history and philology (176 

projects of each), art criticism (54), philosophy (27), ethnology (25), political sciences (9), sociology 

and communication (7 projects of each), etc. In total, about 400 books, including 172 monographs 

and joint works, 130 publications of fundamental sources, 58 collections of articles and continuous 

studies, 25 translations of Lithuanian works from/into foreign languages and so on were published. 

Publishing of 19 selected Lithuanian academic journals received financing. In addition, during the 

years of the programme, about 30 databases and 139 voluminous digital resources were prepared; 

50 international Lithuanian conferences were organized, 227 researchers received funding for 

expeditions and trips. 

The Programme has contributed significantly to the broader concept of consolidation of 

Lithuanian studies comprising the whole of knowledge from various fields of Lithuanian science. This 

knowledge essentially extends the research field of Lithuanian science from the thematic, 

geographical and linguistic points of view. A long-term programme with its various tools enables not 

only the development and improvement of quality of Lithuanian research, but also provides a great 

opportunity for the representatives of the humanities and social sciences of Lithuania to reveal 

themselves more actively in the international scientific space, contributes to the inclusion and 

contextualizing of the results of Lithuanian science into the globalized world of science (international 

projects, translations of works of Lithuanian science, international conferences and trips).   
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Development Programme for Lithuanian studies based on the competition model of funding 

has enabled researchers to pursue traditional topics of Lithuanian science and at the same time it 

encouraged them to develop and realize new research projects, it also accelerated the smooth 

integration of younger generation of scientists into active academic life.  Considering the relevance 

of the programme, a new programme entitled „National Programme for Lithuanian Studies and 

Dissemination in 2016-2024“ was approved in 2015. 

 

 



7 

TURINYS 

 

ĮVADAS ......................................................................................................................................... 8 

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS ..................................................................................................... 8 

2015 m. rezultatų apžvalga ............................................................................................................... 8 

IX kvietimas ............................................................................................................................... 8 

2015 m. ataskaitų vertinimas .................................................................................................. 10 

2015 m. rezultatai ................................................................................................................... 10 

Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa: baigiamoji ataskaita .................... 11 

Skaičiai: kvietimai, lėšos, projektai, rezultatai ........................................................................ 11 

Programos eiga ir rezultatų apibendrinimas pagal kvietimus ................................................ 15 

Paraiškų vertinimas ............................................................................................................ 15 

Programos vidinės struktūros ir kvietimų tvarkos pokyčiai ................................................ 16 

Kokybiniai Programos rezultatai visose priemonių grupėse .............................................. 17 

Programos rezultatų viešinimas .............................................................................................. 22 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .................................................................................................... 23 

PRIEDAI ....................................................................................................................................... 28 

1 priedas. PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 2015 METAIS, SĄRAŠAS ............................................................... 28 

2 priedas. PROGRAMOS REZULTATAI 2015 METAIS ....................................................................... 38 

3 priedas. PROGRAMOS REZULTATAI 2009–2015 METAIS............................................................. 39 

 



8 

ĮVADAS 

2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbta Nacionalinė 

Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa (toliau – Programa), kurią įgyvendina Lietuvos 

mokslo tarybai (toliau – LMT). Programos tikslas – „plėtoti ir skatinti lituanistikos mokslinius tyrimus, 

padėti įgyvendinti lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą, sustiprinti lituanistikos mokslinių tyrimų 

rezultatų indėlį į valstybės humanistikos plėtrą, suteikti mokslinį pagrindą tautinės savimonės 

ugdymui“. Už Programos įgyvendinimą atsakinga 2009 m. gegužės 13 d. LMT sudaryta Programos 

Vykdymo grupė, kuri skelbia kvietimus projektams, nustato trumpalaikius ir ilgalaikius prioritetus, 

rengia metines ir baigiamąją Programos ataskaitas. 2015 m. buvo paskutinieji Programos vykdymo 

metai.  

Per septynerius metus iš viso buvo paskelbti 9 kvietimai. Programa per visą laikotarpį buvo 

viena populiariausių tarp LMT mokslinių programų. Programos konkursuose kasmet vidutiniškai 

dalyvaudavo apie 150 mokslinių ir sklaidos projektų (500–700 tyrėjų), kuriuos nuolat rengė 24 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos bei nacionalinės bibliotekos ir muziejai. 

 

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

Apibendrinami svarbiausi rezultatai, naujos mokslo žinios bei sklaida (palyginama su laukiamais 

programos rezultatais), įvertinama jų reikšmė. Nurodomos ataskaitiniais metais panaudotos 

programos lėšos bei, jei ataskaita metinė, finansiniai įsipareigojimai vykdomiems projektams per 

ateinančius metus. Pateikiami siūlymai dėl tolesnių kvietimų, konkursų bei mokslinių tyrimų ar 

sklaidos. Programos projektų moksliniai rezultatai ne kartojami, bet cituojami, nurodant projekto 

ataskaitos registracijos numerį.  

 

2015 m. rezultatų apžvalga  

 

IX kvietimas 

Paskutinysis, IX Programos kvietimas vyko 2014 m. spalio ir lapkričio mėn., o paraiškų 

vertinimas ir sutarčių sudarymas – 2015 m. sausio ir vasario mėn. Buvo galima teikti paraiškas pagal 3 

iš 4 Programos priemonių grupes. Paskutiniais metais nutarta neskelbti kvietimo 2 Programos 

priemonių grupei – „Lituanistinių mokslinės informacijos išteklių skaitmeninimas, duomenų bazių 

kūrimas, palaikymas ir plėtra“, kurios realizavimui vienerių metų laikotarpio nepakanka. Skelbti 3 

konkursai: 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida; 2) 
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lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo 

skatinimas; 3) lituanistikos leidyba.  

Iš viso konkursuose dalyvavo ir buvo vertinami 168 projektai, kuriuos pateikė 22 institucijos: 10 

universitetų, 6 mokslinių tyrimų institutai, 3 muziejai, 2 bibliotekos, 1 mokslo akademija. Paraiškoms 

įvertinti sudarytos 3 ekspertų grupės, kurių darbas vyko šiais etapais (pagal Programos įgyvendinimo 

tvarkos aprašo ir Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo bei Sklaidos 

projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo reikalavimus): a) vertinamų projektų 

paskirstymas pagal ekspertų atstovaujamas mokslo kryptis; b) individualus projektų vertinimas, 

anketų pildymas; c) ekspertų grupių posėdžiai, kuriuose buvo apibendrinta projektų paraiškų 

ekspertizė, priimti grupių sprendimai dėl projektų vertinimo ir rekomenduojamos skirti sumos, 

parengtos pirminės apibendrintos projektų ekspertinio vertinimo anketos; d) sulaukus projektų 

vadovų atsakymų, vyko antrieji ekspertų grupių posėdžiai, kurių metu parengtos galutinės 

apibendrintos projektų ekspertinio vertinimo anketos, sudarytos ir patvirtintos teigiamai įvertintų 

finansuotinų projektų pirmumo eilės.  

 168 paraiškos pagal konkursus pasiskirstė taip: 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos 

mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida – 59 paraiškos; 2) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė 

sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas – 30 paraiškų; 3) lituanistikos leidyba 

– 79 paraiškos. 

Paraiškas konkursams pateikė šios institucijos: Vilniaus universitetas – 33, Vytauto Didžiojo 

universitetas – 18, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – 17, Lietuvos istorijos institutas – 14, 

Lietuvių kalbos institutas – 11, Lietuvos edukologijos universitetas ir Klaipėdos universitetas po 10, 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Vilniaus dailės akademija po 9, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija – 7, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Kauno technologijos universitetas, Mykolo 

Romerio universitetas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai po 4, 

Lietuvos socialinių tyrimų centras – 3, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos 

nacionalinis muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas po 2, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos teisės institutas ir Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas po 1. 

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis Programos 

Vykdymo grupės ir ekspertų grupių siūlymais, 2015 m. vasario 9 d. posėdyje (nutarimu Nr. HSM-N-24 

08) pritarė konkursų rezultatams ir juos pateikė tvirtinti Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui 
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(2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-77; 2014 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. V-97). 44 projektų 

finansuoti iš Programos lėšų 2015 m. skirta 450474.95 eurų. 

Apibendrindama IX kvietimo rezultatus, Vykdymo grupė, remdamasi ekspertų grupių 

pastabomis ir projektų vertinimo stebėsenos rezultatais, konstatavo, kad vertindami paraiškas, 

ekspertai vadovavosi susiklosčiusia mokslinių ir sklaidos projektų vertinimo sistema. Atsižvelgiant į 

tai, kad, kaip minėta, tai buvo paskutinis Programos kvietimas, ekspertų grupėms rekomenduota 

prioritetą skirti tiems mokslo tiriamiesiems projektams, kuriuose buvo numatyti galutiniai leidybiniai 

rezultatai.  

 

2015 m. ataskaitų vertinimas 

Kartu su 71 tęstiniais 2013 ir 2014 m. konkursus (VII ir VIII kvietimai) laimėjusiais projektais, iš 

viso 2015 m. buvo įgyvendinama 115 projektų.  

2015 m. ir 2016 m. pradžioje keliais etapais buvo įvertintos visos 115 ataskaitų. Jas analizavo 

kelios ekspertų grupės, kurios daliai projektų turėjo pastabų ir prašė šių projektų vadovų detalesnių 

komentarų ir papildomų duomenų. Susipažinus su projekto vadovų atsakymais ir nauja medžiaga, 

vadovaujantis ekspertų grupių rekomendacijomis, Vykdymo grupė 2015 m. vasario 17 d., gegužės 22 

d., birželio 19 d., rugpjūčio 20 d., lapkričio 13 d., lapkričio 26 d., 2016 m. vasario 11 d., vasario 26 d. 

posėdžiuose pripažino, kad ataskaitos parengtos pagal Programos reikalavimus, numatyti darbai 

atlikti, todėl ataskaitos priimtinos. 

 

2015 m. rezultatai 

Per 2015 m. buvo įgyvendinami 55 moksliniai tiriamieji projektai (atitinkantys 1.1. priemonę 

pagal Programos priemonių planą). Išleista mokslo monografijų ir studijų – 35, fundamentalių šaltinių 

leidinių – 31, straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 6, lituanistinių lituanistinių veikalų 

vertimų į užsienio kalbas – 3, mokslo populiarinimo leidinių – 2, taikomųjų darbų (bibliografija) – 1. Iš 

viso 78 knygos pagal 1.2., 1.4. ir 4.1. priemones. Finansuotas 19 lituanistinių periodinių žurnalų 

rengimas ir leidyba. Sukurtos ar toliau plėtotos 5 duomenų bazės, sukurta 11 tekstynų, 15 

skaitmeninių išteklių. Surengtos 3 tarptautinės konferencijos, 11 lituanistinių informacinių renginių, 2 

akademinės vasaros mokyklos (pagal 3.3. priemonę). Paremtos 38 užsienio stažuotės ar 

komandiruotės ir 5 ekspedicijos Lietuvoje, kurios buvo numatytos kompleksiniuose moksliniuose 

projektuose (pagal 1.1. ir 1.6. priemones). Iš viso paremta 192 tyrėjų mokslinė veikla. 
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Tarp reikšmingiausių rezultatų lituanistikos plėtrai minėtini sėkmingai užbaigti projektai: 

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (vad. I. Valikonytė, 

Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-7-3), „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“ (vad. D. 

Vasiliūnienė, Lietuvos kultūros institutas, sutarties nr. LIT-7-9), „Kojalavičiaus herbyno edicija“ (vad. 

S. Narbutas, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, sutarties nr. LIT-8-70), „Konstantino 

Sirvydo „Punktų sakymų“ mokslinis kritinis leidimas“ (vad. V. Vasiliauskienė, Lietuvių kalbos 

institutas, sutarties nr. LIT-8-18), „Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai“ (vad. G. Holvoet, Lietuvių 

kalbos institutas/Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-61), „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po 

Atgimimo“ (vad. P. V. Subačius, Lietuvių katalikų mokslo akademija, sutarties nr. LIT-7-11), „Vilniaus 

vyskupijos 1522 m. vizitacijos leidyba“ (vad. S. C. Rowell, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-

9-25), „Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: lenkų pogrindis 1939-

1945“ (vad. A. Bubnys, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-7-17), „Lietuvos konstitucingumo 

istorija“ (vad. V. A. Vaičaitis, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-72), „Vilniaus gyvenamųjų 

namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno” (vad. D. Klajumienė, Vilniaus dailės 

akademija, sutarties nr. LIT-9-23), „Vaitkuškis. Grafas S. K. Kosakovskis (1837-1905) ir XIX a. mėgėjų 

fotografija“ (vad. J. Mulevičiūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, sutarties nr. LIT-9-28), 

„Automatiniai autorių ir autorių grupių individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ (vad. J. Kapočiūtė-

Dzikienė, Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties nr. LIT-8-69), „Lietuviškų literatūros mokslo 

terminų žodynas AVANTEKSTAS“ (vad. N. Keršytė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-86) ir kt. 

  

Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa: baigiamoji ataskaita 

 

Skaičiai: kvietimai, lėšos, projektai, rezultatai  

Kvietimai: 

2009–2015 m. iš viso buvo paskelbti 9 kvietimai (2010 ir 2012 m. buvo skelbti du kvietimai). 

Konkursuose kasmet vidutiniškai dalyvaudavo apie 150 mokslinių ir sklaidos projektų (500–700 

tyrėjų), kuriuos rengė 24 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos bei nacionalinės bibliotekos, 

archyvai, muziejai.  
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Lėšos: 

2009–2015 m. Programai buvo skirta 33 447 500 Lt (9 687 065,6 Eur).  

Lėšos pamečiui: 2009 m. –1 200 000 Lt / 347 544 Eur; 2010 m. – 4 730 000 Lt / 1 369 902,7 Eur; 

2011 m. – 5 160 000 Lt / 1 494 439,3 Eur; 2012 m.– 5 459 500 Lt / 1 581 180,5 Eur; 2013 m. – 5 676 

000 Lt / 1 643 883,2 Eur; 2014 m. – 5 890 000 Lt / 1 705 862 Eur; 2015 m. – 5 332 000 Lt / 1 544 

253,9 Eur. 
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Projektų ir vykdytojų skaičius:  

Iš viso Programos metu vykdyti 486 projektai, tarp jų – 258 mokslo tiriamieji projektai. 

Atsižvelgiant į tai, kad dalis projektų buvo tęstiniai (iki trejų metų), kasmet finansuota apie 120–140 

projektų. 8 projektai buvo nutraukti arba pripažinti neįgyvendintais. 

Kasmet būdavo finansuojama 300–400 tyrėjų veikla. Bendras vykdytojų skaičius per 

septynerius Programos metus – 1354. Projektų vadovų individualus skaičius – 320. 
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Vykdytų projektų pasiskirstymas pagal mokslo kryptis:  

˗ Filologija – 176  

˗ Istorija – 176  

˗ Menotyra – 54 

˗ Filosofija – 27 

˗ Etnologija – 25 

˗ Politikos mokslai – 9 

˗ Sociologija – 7  

˗ Komunikacija – 7 

˗ Teisė – 2  

˗ Edukologija – 2  

 

 

 

Rezultatai: 

˗ Mokslo monografijos, studijos ir sintezės – 172,  

˗ Fundamentiniai šaltinių leidiniai – 130  

˗ Tęstiniai ir mokslo straipsnių rinkiniai – 58  

˗ Lituanistinių veikalų vertimai iš/į užsienio k. – 25  

˗ Mokslo populiarinimo knygos – 11  
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˗ Žodynai – 6 

˗ Atlasai – 2  

˗ Katalogai ir antologijos – 7  

˗ Bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 6 

˗ Periodiniai mokslo žurnalai – 19  

˗ Duomenų bazės – 30 

˗ Skaitmeniniai ištekliai – 139 

˗ Tekstynai ir garsynai – 15 

˗ Tarptautinės konferencijos – 49 

˗ Vasaros mokyklos ir seminarai – 14  

˗ Lituanistiniai informaciniai renginiai – 15 

˗ Internetinės svetainės – 10 

˗ Tyrėjų komandiruotės ir ekspedicijos – 227 

 

Programos eiga ir rezultatų apibendrinimas pagal kvietimus 

Paraiškų vertinimas 

Vertindami paraiškas, ekspertai per visą Programos vykdymo laikotarpį didžiausią dėmesį skyrė 

projektų kompleksiškumui, konceptualumui, teoriniam pagrįstumui, inovatyvumui ir rezultatų 

perspektyvumui. Pagrindiniai pasikartojantys konkursui pateiktų projektų trūkumai – neatitikimas 

Nacionalinės lituanistikos plėtros programos bendrosioms nuostatoms (pavyzdžiui, daug projektų 

buvo siauri, numatantys vieno ar kito jau vykdomų darbų etapo finansavimą, todėl iš esmės neatitiko 

lituanistikos plėtros sampratos ir Programos reikalavimų) arba atskiriems šios Programos rėmuose 

vykdytiems konkursams (pavyzdžiui, dažnai pasitaikydavo, kad moksliniai tyrimai buvo registruojami 

leidybos konkurso dalyje ir atvirkščiai leidybinės paraiškos pretenduodavo dalyvauti mokslinių tyrimų 

konkurse). Kokybinė projektų analizė atskleidė kai kuriuos esminius projektų trūkumus. Dalis 

projektų neturėjo vieningos mokslinės koncepcijos, buvo eklektiški. Kompleksiniuose projektuose ne 

visos priemonės buvo tolygiai motyvuotos. Ekspertai pažymėdavo per silpnai argumentuotą keliamos 

idėjos aktualumą ir galimą tyrimo rezultatų indėlį į mokslo krypties raidą, nepakankamą dalykinį ir 

metodologinį pasirengimą planuojamiems tyrimams atlikti. Dalis projektų iš esmės buvo pateikti tik 

kaip koordinuota dalyvių veikla, kurioje kiekvienas bendros idėjos nesiejamas mokslininkas keldavo 

savarankiškus uždavinius. Laikant projektą tam tikros mokslinės idėjos realizavimo priemone, 

rekomenduota tokius projektus skaidyti į atskirus, už kuriuos būtų atsakingi individualūs vykdytojai. 
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Projektinis finansavimas nereiškia „skėtinio“ finansavimo individualioms tyrėjų, kuriuos jungia tik 

bendriausia tyrimo tematika, veikloms. Neretai projektų aprašymuose stokota nuoseklaus ir rišlaus 

idėjos ir darbo eigos pristatymo.  

Nemažoje dalyje paraiškų, ketinančių įgyvendinti duomenų bazių, internetinių prieigų kūrimo ir 

skaitmeninimo darbus, nebuvo pagrįstas veiklos poreikis, būtinumas ir privalumai; dalyje projektų 

skaitmeninimo veiklos buvo traktuotos kaip pagalbiniai leidybiniai (tradiciniai ar skaitmeninai) 

procesai ir kuriami skaitmeniniai ištekliai, imituojantys tradicinius spaudinius, nesuteikiantys 

vartotojams geresnės paieškos ir analizės galimybių. Rekomenduota, kad stambesni skaitmeninimo ir 

duomenų bazių kūrimo darbai būtų koordinuojami, bendradarbiaujant tarpinstituciniu lygiu. 

(pavyzdžiui, duomenų bazių atveju – informacijos tvarkymas, atnaujinimas, saugojimas). Taip pat šios 

priemonės projektuose konstatuota nepakankama projektų vykdytojų kvalifikacija (nepakankamas 

skaitmeninimo procesų įvaldymas), projektuose neapibrėžtas skaitmeninti ketinamų dokumentų 

skaičius ir rūšys, bibliotekų ir archyvų fondų skaitmeninimo projektuose nenumatyti dokumentų 

katalogavimo darbai – tinkamų metaduomenų standartų parinkimas ir dokumentų bibliografinių 

įrašų kūrimas; nenumatyta, kur bus saugomos ir kaip bus prižiūrimos sukurtos duomenų bazės, o tai 

leido manyti, kad projektų rezultatai bus trumpalaikiai, o duomenys laikui bėgant – prarasti. Dalyje 

projektų medžiagą numatyta kaupti duomenų bazėje, tačiau jos prieinamumas (internetinė prieiga, 

paieškos galimybės ir pan.) neapibrėžtas. Neretai nenusakytos kuriamos svetainės funkcinės 

galimybės, nenumatyta techninė įranga duomenų bazei tvarkyti ir saugoti arba aiškiai nenurodyta, 

kad vykdytojai turi tam reikalingą techninę infrastruktūrą. 

Dar vienas pasikartojantis paraiškų trūkumas – nenumatomi ir tiksliai neįvardyti projektų 

rezultatų viešinimo būdai ir priemonės. 

Programos vidinės struktūros ir kvietimų tvarkos pokyčiai 

Programos kompleksiškumas (14 priemonių, suskirstytų į 4 uždavinius) sudarė galimybes 

veiksmingai koordinuoti ir integruoti lituanistikos tyrimus, plėtoti jos infrastruktūrą, rengti ir vykdyti 

įvairialypius projektus. Tačiau pagal priemones skirstomų lėšų struktūra kėlė rimtus sunkumus 

Programą administruoti. Nelanksti Programos struktūra taip pat neleido stebėti bendros situacijos 

Lietuvos humanitariniuose moksluose, atsižvelgti į kintančią finansavimo šaltinių bazę (t.y. naujų LMT 

ir kitų programų pasirodymą) ir aktualiausius (per septynerius neišvengiamai kintančius) lituanistikos 

uždavinius. Įvertinus humanitarinių mokslų situaciją, finansavimo poreikius, o taip pat siekiant 

sukurti aiškesnį Programos organizacinį modelį, apsispręsta nuo 2011 m. Programos rėmuose skelbti 

4 konkursus, lėšas atitinkamai skirstant šioms 4 priemonių grupėms (pagal pagrindinius Programos 
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uždavinius/veiklas): 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų 

sklaida; 2) lituanistinių mokslinės informacijos išteklių skaitmenimas, duomenų bazių kūrimas, 

palaikymas ir plėtra; 3) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir 

tarptautinio pripažinimo skatinimas (konferencijos, edukaciniai ir informaciniai renginiai); 4) 

lituanistikos leidyba (lituanistiniai moksliniai žurnalai ir moksliniai darbai). Dėl skirtingo veiklos 

pobūdžio aiškiai atskirti moksliniai tiriamieji projektai (pirma ir antra priemonių grupės) ir sklaidos 

projektai (trečia ir ketvirta priemonių grupės) 

Kokybiniai Programos rezultatai visose priemonių grupėse 

Pirmieji svarbesni Programos rezultatai išryškėjo 2011 m., kuomet buvo užbaigti 2009 ir 

2010 m. pradėti, stambūs tęstiniai mokslo tiriamieji projektai. Ištirti ir publikuoti fundamentalūs 

šaltiniai – „Lietuvos Metrika, tyrimai, leidyba“ (vad. D. Antanavičius, Lietuvos istorijos institutas, 

sutarties nr. LIT-1-4) (iš viso 9 Lietuvos Metrikos tomai), „Lietuvių liaudies dainynas“ (vad. V. 

Daugirdaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutarties nr. LIT-2-8) (2 tomai), „M. 

Pretorijaus, T. Lepnerio, L. Rėzos kūriniai: Mažosios Lietuvos kultūros istorijos šaltiniai“ (vad. I. 

Lukšaitė, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-1-21) (3 tomai), „Lietuvos katalikų bažnyčių 

šaltinių skelbimas: XVII-XVIII a. vizitacijų aktai“ (vad. M. Paknys, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 

sutarties nr. LIT-1-2) (4 tomai), „Ankstyvieji LDK reformacijos šaltiniai: tikėjimo išpažinimų tyrimai ir 

edicija“ (vad. D. Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-2-19), „1413 metų 

Horodlės aktai“ (vad. J. Kiaupienė, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-1-7) (šis projektas 

buvo ir vienas pirmųjų tarptautinių, įgyvendintas kartu su Krokuvos Jogailaičių universitetu).  

Duomenų bazių, skaitmeninimo ir lituanistinės infrastruktūros priemonėse išskirtini projektai: 

„Baltų kalbų skaitmeninio atlaso rengimas ir leidyba“ (vad. D. Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas, 

sutarties nr. LIT-1-35), „Lotynų-lietuvių kalbų žodyno duomenų bazė Thesaurus Latino-Lituanicus“ 

(apimanti 4 integruotą šaltinių kompleksą) (vad. M. Strockis, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-

2-50), „Lietuvių tautosakos rankraštyno skaitmeninimas“ (vad. R. Žarskienė, Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas, sutarties nr. LIT-2-51). Sukurta vieno stipriausių lituanistinių mokslo žurnalų 

„Baltistica“ elektroninė versija su įvairiomis paieškos galimybėmis (vad. B. Stundžia, Vilniaus 

universitetas, sutarties nr. LIT-4-20). 

Sėkmingai užbaigti inovatyvūs tarpdisciplininiai tyrimai „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio 

judėjimo tinklaveikos studija“ (vad. A. Ramonaitė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-1-29) (jo 

metu atliktas inovatyvus didelės apimties tarpdalykinis tyrimas, kurio rezultatai buvo plačiai pristatyti 

akademinei ir platesnei visuomenei) „Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos“ (vad. I. 
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Dabašinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties nr. LIT-1-18). Parengtas didelės apimties 

„Lietuvos diplomatijos istorijos“ (vad. V. Žalys, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-2-6) 

tomas. Jubiliejiniais Czesławo Miłoszo metais įgyvendintas stambus projektas „Czesławo Miłoszo 

kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa“ (vad. A. Kalėda, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

sutarties nr. LIT-2-37), kuriame šalia akademinės veiklos daug dėmesio skirta mokslo populiarinimui. 

Pasirodė pirmieji tarptautinei akademinei visuomenei skirti leidiniai. Projekte „Naujausios 

lietuvių literatūrologijos sklaida“ (vad. S. Daugirdaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

sutarties nr. LIT-2-28) knygos buvo išleistos Amsterdame ir Varšuvoje. Projekto „Lietuvių kalbotyra 

lingvistinėje Europos erdvėje: tarptautinė Societas Linguistica Europaea (SLE) konferencija“ metu 

surengtos tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys išleistas Anglijoje (vad. A. Usonienė, Vilniaus 

universitetas, sutarties nr. LIT-1-14). Galimybė kaip gali būti sprendžiama tarptautinės mokslinio 

veikalo sklaidos problema gerai demonstruojama projekte „Building Democracy and Capitalism in 

Lithuania. Pathways and Outcomes in International Compariso“ (vad. Z. Norkus, Vilniaus 

universitetas, sutarties nr. LIT-2-12), kurio metu buvo parengta ir išleista Zenono Norkaus knygos 

„Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios 

sociologijos požiūriu“ iš esmės perdirbta ir tarptautinei auditorijai adaptuota versija anglų kalba 

(Vilnius: Apostrofa/CEU Press, 2012). Knyga išleista Lietuvoje, tačiau bendradarbiaujant su žinoma 

tarptautine leidykla, o tai užtikrino platesnę tarptautinę knygos sklaidą. 

2012 m. reikšmingi rezultatai lituanistikos plėtrai pasiekti įgyvendinant projektus „Etimologijos: 

Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė“ (vad. D. Sinkevičiūtė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. 

LIT-2-49) ir „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ (vad. M. Ramonienė, Vilniaus 

universitetas, sutarties nr. LIT-2-18). Šių projektų vykdymas išsiskyrė sistemingu mokslinės idėjos 

realizavimu, keltų tikslų ir rezultatų darna, naujais tyrimų metodais, tarpdisciplinine prieiga. Projekto 

„Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ metu surinkti duomenys ir sukurtas 

metodologinis modelis pasitarnaus tolimesniems panašaus pobūdžio tyrimams, o „Etimologijų 

duomenų bazė“ yra pagrindas būsimo etimologijos žodyno sudarytojams. Inovatyvūs tyrimai atlikti 

projektuose „Švietimo ir mokslo terminų automatinis identifikavimas (ŠIMTAI2)“ (vad. E. Rimkutė, 

Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties nr. LIT-2-44), „Klaipėdos raida 1990–2010: nuo sovietinio 

industrinio uosto iki lietuviško multikultūrinio miesto“ (vad. L. Kraniauskas, Klaipėdos universitetas, 

sutarties nr. LIT-2-43), „Lietuvos XX a. meninė kultūra karų akivaizdoje“ (vad. L. Laučkaitė-Surgailienė, 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, sutarties nr. LIT-2-26).  
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Išleistas fundamentalus šaltinis, svarbus lituanistinio paveldo saugojimo ir dokumentavimo 

požiūriu „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“ (vad. D. Vasiliūnienė, Lietuvos kultūros tyrimų 

institutas, sutarties nr. LIT-2-17). Taip pat pažymėtini paskelbti lituanistikai ypač vertingi mokslo 

kūriniai: Jolitos Mulevičiūtės monografija „Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865-

1914“ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, sutarties nr. LIT-5-36), Skirmanto Valento monografija 

„Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen“ (Šiaulių universitetas, sutarties nr. LIT-2-14), Vytauto 

Levandausko monografija „Lietuvos mūro istorija“ (Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties nr. LIT-5-

5), Bonifaco Stundžios knyga „Ferdinando de Saussure’o baltistinis palikimas“ (Vilniaus universitetas, 

sutarties nr. LIT-. Lietuvą palietusių Napoleono karų 200 metinėms įgyvendintas projektas „1812 m. 

Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai ir mokslo populiarinimo leidinys 

Lietuva ir Napoleonas“ (vad. V. Pugačiauskas, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-5-31). 

2013 m. dėl savo didelės svarbos ir gautų rezultatų ekspertų iškirti projektai: „L. Rėzos 

literatūrinio paveldo publikavimas. Nauji šaltiniai: filologiniai ir teologiniai traktatai“ (vad. L. 

Citavičiūtė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutarties nr. LIT-4-4), „XVII-XVIII a. Lietuvos 

ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose“ (vad. E. Vasiliauskas, Klaipėdos 

universitetas, sutarties nr. LIT-6-1). Vykdant šiuos projektus, buvo atlikti sudėtingi šaltinių paieškos 

užsienio archyvuose, vertimo, komentavimo darbai. Šie leidiniai neabejotinai susilauks dėmesio ne 

tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje mokslo bendruomenėje. Tarp reikšmingiausių rezultatų minėtinas 

sėkmingai užbaigtas projektas „Lietuvos istorijos sintezė“ (vad. R. Miknys, Lietuvos istorijos institutas, 

sutarties nr. LIT-2-42), kurio metu buvo iš viso parengti ir išleisti 5 Lietuvos istorijos tomai, kurie skirti 

akademinei ir platesnei visuomenei. Platesnio suinteresuotos visuomenės dėmesio turėtų sulaukti 

„Lietuvos politinės minties antologija“ (vad. A. Jankauskas, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-4-

15).  

Sukurtos svarbios duomenų bazės ir tekstynai: „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė“ (vad. V. 

Rinkevičius, Vilniaus universitetas, sutarties Nr. LIT-4-21) (lauktina, kad ši bazė suteiks postūmį 

pastaruoju metu apmirusiai prūsistikos šakai), „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų 

bazės formavimas” (vad. D. Litvinskaitė ir A. Tamošiūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, sutarties Nr. 

LIT-4-23) (funkcionali duomenų bazė, praversianti kaip vertingos medžiagos šaltinis rašomosios 

lietuvių kalbos istorijai, epistolikai, kultūros, privataus gyvenimo istorijai ir kt.), „Lietuvių vaikų kalbos 

ilgalaikio stebėjimo tekstyno formavimas” (vad. I. Balčiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas, 

sutarties Nr. LIT-6-13) (apdoroti kalbos raidos ilgalaikio stebėjimo duomenys ir analizuota 

ankstyvosios kalbos raidos kaita per pastarąjį dešimtmetį). Keli reikšmingi projektai ir leidiniai, susiję 
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su jubiliejiniais metais: „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas“ (vad. 

G. Daunoravičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, sutarties Nr. LIT-5-42), „Donelaitis.300“ 

(vad. M. Vaicekauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutarties Nr. LIT-7-8). 

2014 m. lituanistikos plėtrai itin svarbiais darbais pripažinti: „Lietuvos XIX–XX a. nacionalinė 

kariavimo patirtis: sisteminė-kiekybinė analizė“ – sintetinio pobūdžio monografijos lietuvių ir anglų 

kalbomis (vad. G. Vitkus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, sutarties nr. LIT-5-15), 

„Kalbininko Prano Skardžiaus „Rinktinių raštų" 6 tomo leidyba“ – užbaigtas ilgametis žymaus 

kalbininko raštų leidimas (vad. M. Šinkūnas, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-54), 

„Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis“ – 

parengtas pirmasis lietuvių kalbos anotuotas, intonuotas ir laisvai prieinamas garsynas (vad. A. 

Kazlauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, sutarties nr. LIT-5-4), „M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių 

urtekstas. Kūriniai fortepijonui ir vargonams“ (vad. D. Kučinskas, Kauno technologijos universitetas, 

sutarties nr. LIT-7-46) – svarbus šaltinis Lietuvos muzikos istorijos tyrimams, „Vitas Luckus. Kūryba. 

Biografija“ – naują medžiagą apibendrinanti monografija aktualia menotyros tema lietuvių ir anglų 

kalbomis (vad. M. Matulytė, Lietuvos dailės muziejus, sutarties nr. LIT-8-55), „LDK Reformacijos 

paminklai: M. Radvilo Juodojo atsakymas popiežiaus nuncijui L. Lippomanui (1556)“ – vertingo 

Reformacijos šaltinio skelbimas (vad. D. Pociūtė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-7-2), „Jurgio 

Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus augyminio II dalies leidyba“ – paskelbtas unikalus lietuviškas 

botanikos veikalas (vad. R. Petrokienė, Lietuvių kalbos institutas, sutarties nr. LIT-8-42), „Petro 

Skargos „Seimo pamokslų“ leidimas“ – vieno garsiausio senosios politinės minties veikalų vertimas į 

lietuvių kalbą (vad. V. Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, sutarties 

nr. LIT-8-23), „Teodoro Brazio užrašytų dainų leidinys“ – įdomios ir lyg šiol mažai prieinamos 

tautosakinės kolekcijos skelbimas (vad. J. Ūsaitytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

sutarties nr. LIT-8-33).  

Projekto „LDK Teismo knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės 

sukūrimas“ (vad. M. Prokopčik, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-5-19) metu suskaitmenintas ir 

tarptautinei mokslininkų bendruomenei laisvai prieinamu padarytas didžiulis kompleksas Vilniaus 

universiteto bibliotekoje saugomų LDK teismų knygų. 

Paskutiniais Programos metais, 2015 m. realizuoti šie lituanistikos plėtrai svarbūs 

fundamentalių šaltinių tyrimų ir leidybos projektai: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų 

teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (vad. I. Valikonytė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-7-3) – 

Lietuvos Metrikos knygų leidimas ir teisinės LDK bajorijos sąmonės tyrimas – tarptautiškai reikšmingų 
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šaltinių leidybos ir analitinių tyrimų suderinimo pavyzdys. Toliau tęstas Lietuvos bažnyčiose esančio ir 

sunkiai prieinamo paveldo dokumentavimo projektas „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija II“ 

(vad. D. Vasiliūnienė, Lietuvos kultūros institutas, sutarties nr. LIT-7-9). Projektu „Kojalavičiaus 

herbyno edicija“ (vad. S. Narbutas, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, sutarties nr. 

LIT-8-70) užbaigtas unikalaus iki šiol pilnai nepublikuoto XVII a. herbyno leidybos sumanymas. Pirmą 

kartą parengtas kanoninis lituanistikos veikalas „Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ mokslinis 

kritinis leidimas“ (vad. V. Vasiliauskienė, Lietuvių kalbos institutas, sutarties nr. LIT-8-18). Mažai 

žinomi ir archyviniai šaltiniai paskelbti: „Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai“ (vad. G. Holvoet, 

Lietuvių kalbos institutas/Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-61), „Vilniaus vyskupijos 1522 m. 

vizitacijos leidyba“ (vad. S. C. Rowell, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-9-25).  

Reikšmingos monografijos, atliepiančios nūdienos visuomenės aktualijas, publikuotos vykdant 

projektus: „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ (vad. P. V. Subačius, Lietuvių katalikų mokslo 

akademija, sutarties nr. LIT-7-11), „Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: 

lenkų pogrindis 1939-1945“ (vad. A. Bubnys, Lietuvos istorijos institutas, sutarties nr. LIT-7-17), 

„Lietuvos konstitucingumo istorija“ (vad. V. A. Vaičaitis, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-72),  

Šiuo metu itin sparčiai besiplėtojančioms vizualumo studijoms svarbūs tyrimai ir leidiniai: 

„Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno” (vad. D. 

Klajumienė, Vilniaus dailės akademija, sutarties nr. LIT-9-23), „Vaitkuškis. Grafas S. K. Kosakovskis 

(1837-1905) ir XIX a. mėgėjų fotografija“ (vad. J. Mulevičiūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 

sutarties nr. LIT-9-28),  

Duomenų bazių ir tekstynų srityje išskirtini projektai „Automatiniai autorių ir autorių grupių 

individualaus stiliaus nustatymo tyrimai“ (vad. J. Kapočiūtė-Dzikienė, Vytauto Didžiojo universitetas, 

sutarties nr. LIT-8-69), „Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas AVANTEKSTAS“ (vad. N. 

Keršytė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-8-86). 

Atskirai minėtini, keletą metų iš eilės remti projektai, skirti jaunesnių tyrėjų rengimui ir tyrėjų 

tinklų formavimui / palaikymui – vasaros mokyklos ir seminarai, studijų savaitės –  pavyzdžiui, 

„Akademinė studijų savaitė ‚Baltos lankos‘“ (vad. J. Katkuvienė, Vilniaus universitetas, sutarties nr. 

LIT-9-20), „Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras“ (vad. K. Kirtiklis, 

Vilniaus universitetas, sutarties nr. LIT-7-28). 

Programos projektų tematinę įvairovę ir lituanistinių mokslų raidos tendencijas iliustruoja, 

lituanistiką laike ir erdvėje atspindi žemiau esančiame paveiksle vaizduojami visų tyrimų sričių 

objektai, išrinkti pagal mokslo tyrimų projektų pavadinimuose įžvelgiamus raktinius žodžius. Išdidinti 
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žodžiai nurodo aktualiausius objektus, kurie kartojosi skirtinguose, kai kuriais atvejais net skirtingų 

mokslo krypčių projektuose. 

 

 

 

Programos rezultatų viešinimas 

Pirmasis Programos viešinimo renginys įvyko 2009 m. gruodžio 2 d.: LMT surengta 

konferencija, skirta pirmųjų Programos įgyvendinimo metų patirčiai apibendrinti. Pranešimus skaitė 

LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė prof. Rūta Marcinkevičienė, Programos 

Vykdymo grupės pirmininkas dr. Rimvydas Petrauskas, Vykdymo grupės narė dr. Loreta 

Vaicekauskienė, paremtų projektų vadovai habil. dr. Ingė Lukšaitė, prof. Ineta Dabašinskienė, dr. 

Ainė Ramonaitė.  

2010 m. gruodžio 22 d. LMT buvo surengtas seminaras potencialiems projektų teikėjams, 

kuriame buvo pristatyta nauja Programos įgyvendinimo tvarka ir rekomendacijos atskirais projektų 

rengimo ir vadybos klausimais. 

2016 m. vasario 18 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų 

rūmai įvyko baigiamas Programos renginys „Lituanistiniai tyrimai ir sklaida: Nacionalinei lituanistikos 

plėtros 2009–2015 metų programai pasibaigus“, kuriame valstybės institucijų atstovams ir 

akademinei visuomenei buvo pristatyti Programos rezultatai ir įvyko diskusija apie lituanistinių 

mokslų perspektyvas. Buvo organizuota tiesioginė renginio transliacija, suteikusi galimybę išplėsti 

dalyvių auditoriją, ypač kituose miestuose. Vaizdo įrašas (transliacijos montažas), paskelbtas 

www.lmt.lt, ateityje bus naudojamas straipsniams, komentarams, reportažams apie lituanistinius 

http://www.lmt.lt/
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tyrimus. Renginio metu Valdovų rūmuose vyko knygų, išleistų Programos lėšomis, paroda. 

Apibendrinančio pranešimo pagrindu Vykdymo grupės pirmininkas rengia atskirą publikaciją1.  

 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Nurodoma: svarbiausieji rezultatai, programos socialinis veiksmingumas, išvados ir 

argumentuoti siūlymai bei mokslinės rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl 

programos rezultatų panaudojimo.  

1) „Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa“ per septynerius jos 

vykdymo metus tapo svarbiausia priemonė, kuria užtikrinamas Lietuvos Respublikos strateginiuose 

dokumentuose ir įstatymuose numatytas lituanistikos tyrimų prioritetas. Nors atskirų lituanistinių 

priemonių yra ir daugiau, Programa koordinuoja ir integruoja svarbiausiuosius lituanistikos 

mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje. Jos rėmuose publikuojami lituanistiniuose institutuose ir 

universitetuose parengti mokslo darbai, remiami tradiciniai fundamentalūs tyrimai ir naujų tematikų 

projektai, formuojasi naujos tyrėjų grupės.  

2) Programa reikšmingai prisidėjo prie platesnės lituanistikos sampratos įtvirtinimo, kuri 

apima mokslinių žinių įvairiose srityse apie Lietuvą visumą. Tai iš esmės išplečia lituanistinių tyrimų 

lauką – teminiu, geografijos, kalbos požiūriu.  

3) Ilgalaikė programa su įvairiomis jos priemonėmis įgalina ne tik lituanistinių tyrimų plėtrą ir 

kokybės augimą Lietuvoje, bet ir suteikia galimybę Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų 

atstovams aktyviau reikštis tarptautinėje mokslo erdvėje, prisideda prie lituanistinių mokslo rezultatų 

įtraukimo ir kontekstualizavimo globaliame mokslo pasaulyje (tarptautiniai projektai, užsienio 

mokslininkų įtraukimas į projektus, lituanistinių veikalų vertimai, tarptautinės konferencijos ir 

išvykos).  

                                                      
1 Pirmoji skelbta: R. Petrauskas, „Nacionalinei lituanistikos plėtros programai įžengus į antrąją pusę: rezultatai, 

problemos, perspektyvos“,  in: Mokslas ir technika, nr. 2, 2013, p. 10-11. 
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4) Tokio pobūdžio Programos, kuri apimtų gausias ir įvairias priemones (moksliniai tyrimai, 

duomenų bazės ir skaitmeninimas, išvykos ir ekspedicijos, tarptautinės konferencijos ir lituanistiniai 

renginiai, knygų ir žurnalų leidyba) iki šiol Lietuvoje nebuvo. Įvertinus aktualią humanitarinių ir 

socialinių mokslų situaciją, finansavimo poreikius, o taip pat siekiant sukurti aiškesnį Programos 

organizacinį modelį, Programos Vykdymo grupė ir LMT apsisprendė kiek pakeisti organizacinę 

Programos sąrangą bei konkursų tvarką ir nuo 2011 m. skelbti 4 konkursus, lėšas atitinkamai 

skirstant šioms 4 priemonių grupėms (pagal pagrindinius Programoje nurodytus uždavinius): 1) 

mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida; 2) lituanistinių 

mokslinės informacijos išteklių skaitmenimas, duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra; 3) 

lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo 

skatinimas (konferencijos, edukaciniai ir informaciniai renginiai); 4) lituanistikos leidyba (lituanistiniai 

moksliniai žurnalai ir moksliniai darbai). Dėl skirtingo veiklos pobūdžio aiškiai atskirti moksliniai 

tiriamieji projektai (pirma ir antra priemonių grupės) ir sklaidos projektai (trečia ir ketvirta priemonių 

grupės).  

5) 2009–2015 m. iš viso buvo paskelbti 9 kvietimai. Programa per visą vykdymo laikotarpį 

buvo viena populiariausių tarp LMT mokslinių programų. Konkursuose kasmet vidutiniškai 

dalyvaudavo apie 150 mokslinių ir sklaidos projektų (500–700 tyrėjų), kuriuos nuolat rengė 24 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos bei nacionalinės bibliotekos, archyvai, muziejai.  

6) 2009-2015 m. Programai buvo skirta 33 447 500 Lt (9 687 065,6 Eur). Lėšos pamečiui: 2009 

m. –1 200 000 Lt / 347 544 Eur; 2010 m. – 4 730 000 Lt / 1 369 902,7 Eur; 2011 m. – 5 160 000 Lt / 1 

494 439,3 Eur; 2012 m.– 5 459 500 Lt / 1 581 180,5 Eur; 2013 m. – 5 676 000 Lt / 1 643 883,2 Eur; 

2014 m. – 5 890 000 Lt / 1 705 862 Eur; 2015 m. – 5 332 000 Lt / 1 544 253,9 Eur. 

7) Iš viso Programos metu vykdyti 486 įvairios tematikos ir apimties projektai, tarp jų – 258 

mokslo tiriamieji projektai. Atsižvelgiant į tai, kad dalis projektų buvo tęstiniai (iki trejų metų), 

kasmet finansuota apie 120–140 projektų. 8 projektai buvo nutraukti arba pripažinti neįgyvendintais. 

8) Kasmet būdavo finansuojama 300–400 tyrėjų veikla. Bendras vykdytojų skaičius per 

septynerius Programos metus pasiekė 1354 (tiesa, nemažai mokslininkų vykdė kelis projektus). 

Individualus projektų vadovų skaičius – 320. 

9) Pagal mokslo kryptis daugiausia finansuota šių krypčių projektų: filologija ir istorija (po 176 

projektus), menotyra (54), filosofija (27), etnologija (25), politikos mokslai (9), sociologija ir 

komunikacija (po 7) ir kt.  
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10) Iš viso išleista apie 400 knygų. Iš jų 172 mokslo monografijos, studijos ir sintezės, 130 

fundamentiniai šaltinių leidiniai, 58 tęstiniai ir mokslo straipsnių rinkiniai, 25 lituanistinių veikalų 

vertimai iš/į užsienio k., 11 mokslo populiarinimo knygų ir kt. Finansuota 19 atrinktų lituanistinių 

žurnalų leidyba. Taip pat per Programos vykdymo metus parengta apie 30 duomenų bazių, 139 

stambesni skaitmeniniai ištekliai, 15 tekstynų ir garsynų, surengta apie 50 tarptautinių lituanistinių 

konferencijų, finansuotos 227 tyrėjų išvykos ar ekspedicijos.  

11) Didelę teminę vykdytų projektų ir paskelbtų kūrinių įvairovę (ir tuo pačių lituanistikos 

sampratos amplitudę) atspindi ekspertų išskirti projektai. Mokslo tiriamieji projektai ir monografijos: 

akademinė Lietuvos istorijos sintezė; Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija; 

Lietuvių vaikų kalba; Lietuvos diplomatijos istorija; Vilniaus pasaulietiniai interjerai; Klaipėdos miesto 

raida 1990–2010; Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa; Lietuvos mūro 

architektūra; Krikščionybė naujausių laikų Lietuvoje; Lietuvos konstitucingumo istorija; Lietuvos XX 

a. meninė kultūra karų akivaizdoje. Fundamentalūs šaltinių leidimai: Lietuvos Metrika; Lietuvos 

sakralinės dailės katalogas; Lietuvos katalikų bažnyčių vizitacijos; Ankstyvieji LDK reformacijos 

šaltiniai; Lietuvių liaudies dainynas; Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“; Alberto Kojalavičiaus-

Vijūko herbynas; Mažosios Lietuvos kultūros istorijos šaltiniai; Kristijono Donelaičio, Liudviko Rėzos 

raštai; Lietuvos politinės minties antologija; XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir kartografijos 

šaltiniai. Lietuvos humanitarinę infrastruktūrą papildantys taikomieji darbai: Sociolingvistinis Lietuvos 

žemėlapis: miestai ir miesteliai; Pirmasis lietuvių kalbos anotuotas ir intonuotas garsynas; Lietuvių 

vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstynas; Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė; Asmeninė 

lietuvių rašomosios kalbos duomenų bazė; Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas; Baltų 

kalbų skaitmeninis atlasas; LDK Teismo knygų skaitmeninimas ir duomenų bazė; Prūsų kalbos 

paveldo duomenų bazė; Lotynų-lietuvių kalbų žodyno duomenų bazė; Lietuvių tautosakos 

rankraštyno skaitmeninimas. 

12) Programa sudarė sąlygas lituanistinių tyrimų metodologiniam ir tematiniam atsinaujinimui. 

Didelis dėmesys skirtas naujos kartos lituanistų rengimui, įtraukus iš pradžių Programoje 

nenumatytas vasaros mokyklas bei seminarus – Filosofijos klasikos vertimų seminarai; jaunųjų 

kalbininkų mokykla „Academia Salensis“ ir kt.). 

13) Svarbus sprendimas, priimtas dar Programos įgyvendinimo pradžioje, buvo išskirti ir tokiu 

būdu sustiprinti mokslinių tyrimų sklaidos segmentą. Jau kurį laiką akademinėje visuomenėje 

diskutuota mokslinių tyrimų ir visuomenės žinių atotrūkio problema pradėta spręsti, skatinant 

projektų vykdytojus įvairiomis formomis viešinti savo tyrimų rezultatus. Nuo 2012 m. kvietimuose 
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rekomenduota mokslinių tyrimų projektuose numatyti daugiau ir įvairesnių mokslinių rezultatų 

sklaidos ir viešinimo formų, teiktas prioritetas projektams, kuriuose aiškiai įvardijamas ir 

pagrindžiamas mokslinių rezultatų viešinimas. Nuo 2011 m. teikti paraiškas sklaidos projektuose 

galėjo ne tik mokslo ir studijų institucijos, bet ir nacionaliniai muziejai, bibliotekos, valstybės 

archyvai. Būtent nuo šios Programos Lietuvos mokslo tarybos dokumentuose šalia mokslinių tyrimų 

įsitvirtino jų sklaidos kategorija.  

14) Lituanistikos plėtros programa, akcentuojanti mokslinių rezultatų sklaidos aspektą, ženkliai 

prisideda prie spartesnės lituanistinių tyrimų rezultatų skverbties Lietuvos visuomenėje. Vis dėlto 

tenka konstatuoti, kad mokslo rezultatų sklaidą realizuojančiose specialiose Programos priemonėse – 

mokslo populiarinimo darbų rengimas ir leidyba, edukacinių ir informacinių renginių rėmimas – 

konkursai buvo mažiausi per visus Programos vykdymo metus. Rekomenduotina keisti požiūrį į 

akademinius tekstus, mažinant skirtį tarp siaurai „mokslinių“ ir „mokslo populiarinimo“ darbų. 

Vertinant tokius darbus iš esmės vieninteliai kriterijai turėtų būti mokslinis naujumas ir teksto 

kokybė. 

15) Problemiška sritis buvo antroji Programos priemonių grupė „Lituanistinių mokslinės 

informacijos išteklių skaitmeninimas ir duomenų bazių kūrimas“. Nors tokio pobūdžio projektų 

konkursams būdavo pateikiama nemažai, sėkmės koeficientas buvo nedidelis (antai VII kvietime 

nebuvo paremtas nei vienas šios priemonės projektas, o VIII kvietime paremti vos keli). Neskaitant 

atskirų sėkmingai realizuotų duomenų bazių kūrimo ir stambesnių informacijos išteklių 

skaitmeninimo projektų, ekspertai nuolat pažymėdavo, kad planuojama kurti siauros tematikos ir 

paskirties duomenų bazes, atkreipdavo dėmesį į nepakankamai išanalizuotus technologinius 

duomenų bazių kūrimo ir priežiūros aspektus, tęstinumo užtikrinimą. Taip pat ir vertinant ataskaitose 

pateiktus rezultatus, konstatuota, kad skaitmeninimo produkcija neretai neatitinka kokybės 

parametrų, o dalis sukurtų duomenų bazių nėra patogios vartotojams. Atsižvelgiant į šią patirtį, 

rekomenduotina inicijuoti atskirą lituanistikos infrastruktūros programą, kuri užtikrintų būtiną šioje 

srityje plataus masto darbų koordinavimą ir reglamentavimą. Skatintina atskirų universitetų ar 

institutų kuriamų duomenų bazių integracija į nacionalines kultūros paveldo informacijos sistemas. 

Infrastruktūrinius projektus taip pat rekomenduotina teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramos programoms. 

16) Mokslo potencialo koncentracija reikalinga ir kitose srityse. Pastebima tendencija, kad 

projektų dalyvius neretai vienijo viena universiteto katedra ar instituto skyrius. Tokios tyrėjų grupės 

yra svarbi mokslo organizacinės struktūros dalis. Tačiau stambesniems ir ambicingesniems 
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projektams aiškiai reikia (tai parodė ir kai kurių sėkmingų projektų patirtis) didesnių ir įvairesnių, 

institucijų ribas įveikiančio tyrėjų grupių ar net tinklų sutelkimo.  

17) Lituanistikos plėtros programa sudaro galimybes tyrėjams tęsti tradicines lituanistinių 

tyrimų temas, tačiau sykiu skatina imtis naujų mokslinių tyrimų projektų ir juos realizuoti. 

Konkursinis projektinis finansavimas sudarė sąlygas į projektinę veiklą įsitraukti gausiam įvairių 

mokslo krypčių tyrinėtojų skaičiui, be to, leido jaunesniosios mokslininkų kartos atstovams sklandžiau 

įsilieti į aktyvų akademinį gyvenimą.  

18) Lituanistikos programa yra svarbiausias šaltinis Lietuvos mokslininkams leidžiant su 

lituanistikos objektais susijusias monografijas, straipsnių, šaltinių rinkinius ir kt. Skirtingai nei kitos 

leidybą remiančios ar rėmusios programos, Lituanistikos programoje užtikrinamas pilnas leidinių 

rengimo ir leidybos finansavimas. Tokį pasiteisinusį modelį rekomenduojama taikyti ir ateityje.  

19) Konkursinio mokslo finansavimo keliu vykdoma ir pačių mokslininkų administruojama bei 

ekspertuojama mokslo programa geriausiai užtikrina skaidrią lituanistinių tyrimų finansavimo tvarką. 

Nuolat stebint ir nagrinėjant Programos vykdymo eigą ir rezultatus, per Programos įgyvendinimo 

metus, kurie sutapo su kardinaliais pokyčiais mokslinio projektinio finansavimo sistemoje apskritai, 

LMT sukaupta patirtis, kuri leidžia sistemingai organizuoti konkursus, lengvina pareiškėjų ir ekspertų 

darbą. Be kita ko, smarkiai patobulėjo paraiškų teikimo ir ekspertavimo tvarka, sukurta patogi ir 

funkcionali informacinė projektų ir ataskaitų rengimo bei jų vertinimo sistema. 

20) Lituanistikos programos rėmuose užtikrinamas nemažos dalies Lietuvos humanitarinių ir 

dalies socialinių mokslinių tyrimų ir leidybos finansavimas. Programos aktualumas lėmė, kad 2015 m. 

buvo patvirtinta nauja „Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa“. 

Kuriant naują programą, atsižvelgta į septynerių metų patirtį (visų pirma 2011 m. ŠMM ir LMT 

parengtas strateginis dokumentas „Lituanistikos tyrimų plėtros strateginės gairės“, kurį rengiant 

dalyvavo ir Programos Vykdymo grupės nariai) ir akcentuotos tos kryptys, kuriomis skatintina tolesnė 

lituanistinių tyrimų raida – metodologinis naujumas, mokslinio potencialo koncentracija, 

tarptautiškumas, tarpdalykiškumas ir įtaka visuomenės savimonei.  
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PRIEDAI 

1 priedas. PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 2015 METAIS, SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Sutarties 
reg. Nr. 

Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 
Skirta lėšų, Eur 

2015 m. 
iš viso 

projektui 

VII kvietimo konkursas; projektų trukmė 2013–2015 metai 

1.  LIT-7-3 Vilniaus universitetas Irena Valikonytė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
bajorų teisinė sąmonė: norma ir 
realybė 

2013.03.01-
2015.09.30 

30.410,11 79.935,13 

2.  LIT-7-5 Šiaulių universitetas Gintaras Lazdynas „Altorių šešėly“ kritinė recepcija ir 
teorinė percepcija. 

2013.05.01-
2015.06.30 

6.574,38 17.261,35 

3.  LIT-7-6 Vytauto Didžiojo universitetas Andrea Griffante Lietuvių patirtys 1914–1919: 
mobilizacija, vokiečių okupacija, karas 
ir lietuvių tautinė savimonė 

2013.05.01-
2015.09.30 

7.240,50 26.065,8 

4.  LIT-7-9 Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

Dalia Vasiliūnienė Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių 
vyskupija. II dalis 

2013.04.01-
2015.09.30 

31.858,21 115.848,01 

5.  LIT-7-11 Lietuvių katalikų mokslo 
akademija 

Paulius Vaidotas 
Subačius 

Krikščionys Lietuvoje prieš ir po 
Atgimimo 
 

2013.03.01-
2015.06.30 

32.437,45 91.809,55 

6.  LIT-7-12 Lietuvos istorijos institutas Rūta Čapaitė Lotyniškasis kursyvas LDK didikų 
raštinėse XV a.viduryje–XVI a. 

2013.03.01-
2015.09.30 

12.048,19 35.623,26 

7.  LIT-7-14 Lietuvos istorijos institutas Skaidrė Urbonienė Lietuvos kryždirbystė sovietmečiu: 
ideologiniai, sociokultūriniai, meniniai 
aspektai 

2013.03.01-
2015.09.30 

6.950,88 21.721,5 

8.  LIT-7-15 Lietuvių katalikų mokslo 
akademija 

Vytautas Ališauskas Naujų baltų mitologijos ir religijos 
šaltinių tyrimas ir publikavimas 

2013.04.01-
2015.09.30 

11.874,42 30.410,1 

9.  LIT-7-16 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Gediminas Mikelaitis J. Baltrušaičio laiškai 2013.03.01-
2015.09.30 

15.784,29 34.117,24 
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10.  LIT-7-17 Lietuvos istorijos institutas Arūnas Bubnys Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje 
Antrojo pasaulinio karo metais: lenkų 
pogrindis 1939–1945 

2013.03.01-
2015.09.30 

12.772,24 36.665,89 

11.  LIT-7-28 Vilniaus universitetas Kęstutis Kirtiklis Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių 
kalbą: studentų vertimo seminaras 

2013.05.02-
2015.09.30 

5.792,40 
 

17.377,20 

12.  LIT-7-31 Vilniaus universitetas Nijolė Maskaliūnienė Pasyvinės konstrukcijos lietuvių 
kalboje 

2013.03.01-
2015.09.30 

781,97 16.218,72 

13.  LIT-7-33 Lietuvos istorijos institutas  Laurynas Kurila  Mokslo žurnalo „Lietuvos 
archeologija“ leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

10.136,70 30.410,10 

14.  LIT-7-34 Vilniaus universitetas  Tomas Janeliūnas  Periodinio mokslinio žurnalo 
„Politologija“ leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

7.790,78 27.803,52 

15.  LIT-7-36 Vilniaus universitetas  Bonifacas Stundžia  Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 
48–50 tomų leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

8.833,41 26.934,66 

16.  LIT-7-37 Lietuvos mokslų akademija  Rima Povilionienė  Mokslinio žurnalo „Menotyra“ 
rengimas ir leidyba  

2013.03.07-
2015.09.30 

12.135,07 34.754,40 

17.  LIT-7-39 Vilniaus universitetas  Algimantas 
Valantiejus  

Lietuvos sociologijos ir humanistinės 
kultūros puoselėjimas žurnale 
"Sociologija. Mintis ir veiksmas"  

2013.03.01-
2015.09.30 

9.036,15 28.035,22 

18.  LIT-7-40 Vilniaus universitetas  Zenonas Butkus  Mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos 
studijos“ leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

8.283,13 24.907,32 

19.  LIT-7-41 Vilniaus universitetas  Domas Kaunas  Vilniaus universiteto mokslo darbų 
„Knygotyra“ leidyba  

2013.03.07-
2015.09.30 

10.078,77 30.439,06 

20.  LIT-7-42 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas  

Mintautas Čiurinskas  Mokslinio žurnalo „Senoji Lietuvos 
literatūra“ rengimas ir leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

8.688,60 28.962,00 

21.  LIT-7-43 Vilniaus dailės akademija  Algė Andriulytė  Mokslinio periodinio žurnalo „Acta 
Academiae Artium Vilnensis“ 
rengimas ir leidyba  

2013.04.01-
2015.09.30 

21.373,95 65.714,78 

22.  LIT-7-44 Vilniaus universitetas  Nijolė Radavičienė  Akademinio žurnalo Problemos 
leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

8.196,24 27.369,09 
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23.  LIT-7-45 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas  

Jūratė Sprindytė  Mokslo žurnalo „Colloquia“ 
parengimas ir leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

8.601,72 26.558,16 

24.  LIT-7-48 Lietuvių kalbos institutas  Grasilda Blažienė  Mokslo žurnalo „Acta Linguistica 
Lithuanica“ (68–73 tomų) leidyba 
2013–2015 m.  

2013.03.01-
2015.09.30 

6.226,83 19.230,77 

25.  LIT-7-49 Lietuvių kalbos institutas  Albina Auksoriūtė  Mokslinio žurnalo „Terminologija“ (nr. 
20, 21, 22) rėmimas ir leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

4.720,81 14.365,15 

26.  LIT-7-52 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas  

Bronė Stundžienė  Mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ 
rengimas ir leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

11.700,65 37.650,60 

27.  LIT-7-53 Lietuvos istorijos institutas  Vytis Čiubrinskas  Žurnalo „Lietuvos etnologija: 
socialinės antropologijos ir etnologijos 
studijos“ rengimas ir leidyba  

2013.03.25-
2015.09.30 

6.313,72 20.273,40 

28.  LIT-7-55 Lietuvos istorijos institutas  Zigmantas Kiaupa  Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos 
istorijos metraštis“ leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

9.470,58 28.962,00 

29.  LIT-7-58 Lietuvos istorijos institutas  Stephen C. Rowell  Tęstinio mokslinio žurnalo „Lithuanian 
Historical Studies“ leidyba  

2013.03.01-
2015.09.30 

15.147,12 46.339,20 

30.  LIT-7-60 Lietuvių kalbos institutas Dalia Kačinaitė-
Vrubliauskienė 

Simo Karaliūno mokslinio veikalo 
„Baltų etnonimai“ rengimas ir leidyba 

2013.05.02-
2015.08.31 

7.124,65 20.099,63 

VIII kvietimo konkursas; projektų trukmė 2014–2015 metai 

31.  LIT-8-2 Klaipėdos universitetas Vasilijus Safronovas Lituanistikos sklaida tęstiniame 
leidinyje „Acta Historica Universitatis 
Klaipedensis“ (tomai 28–31) 

2014.03.01-
2015.12.31 

17.724,74 34.754,40 

32.  LIT-8-7 Lietuvos istorijos institutas Vladas Sirutavičius Lietuvos žydai. Istorinė studija 2014.03.01-
2015.12.31 

9.991,90 21.200,19 

33.  LIT-8-12 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Vigmantas Butkus Teminio straipsnių rinkinio „Baltiška, 
tautinė, regioninė savimonė baltų 
literatūrose“ leidyba 

2014.05.01-
2015.04.30 

6.603,34 9.991,89 

34.  LIT-8-13 Lietuvos nacionalinis muziejus Kęstutis Katalynas Katalogas „Vilniaus kokliai. XV – XVII 
a.“ 

2014.04.01-
2015.12.31 

12.765,00 17.377,20 



31 

35.  LIT-8-14 Lietuvių katalikų mokslo 
akademija 

Nerijus Šepetys Lituanistikos sklaida žurnaluose 
„Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų 
aidai“ (II) 

2014.03.01-
2015.12.31 

7.674,93 14.481,00 

36.  LIT-8-16 Lietuvių kalbos institutas Birutė Triškaitė Mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum 
16–17 tomų leidyba 2014–2015 m. 

2014.03.01-
2015.12.31 

13.554,22 26.065,80 

37.  LIT-8-18 Lietuvių kalbos institutas Virginija 
Vasiliauskienė 

Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ 
mokslinis kritinis leidimas 

2014.03.01-
2015.12.31 

37.650,60 56.186,28 

38.  LIT-8-22 Lietuvos istorijos institutas Artūras Dubonis Lietuvos Metrikos knygų ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės istorijos 
šaltinių tyrimų leidyba 

2014.04.01-
2015.06.30 

12.888,09 27.832,48 

39.  LIT-8-26 Vilniaus dailės akademija Algė Andriulytė Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnenis 
sum 

2014.06.01-
2015.12.31 

12.743,28 14.481,00 

40.  LIT-8-47 Lietuvos istorijos institutas Ramunė Šmigelskytė- 
Stukienė 

Aštuonioliktojo amžiaus LDK studijos 2014.03.01-
2015.09.30 

8.688,60 18.535,68 

41.  LIT-8-58 Klaipėdos universitetas Roma Bončkutė Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko 
epistolinis dialogas 

2014.03.01-
2015.09.30 

10.223,58 17.550,97 

42.  LIT-8-59 Klaipėdos universitetas Žavinta Sidabraitė Skaitinių vadovėlio „Kūdikių 
priedelius“ mokslinis dokumentinis 
leidimas 

2014.03.03-
2015.11.30 

15.929,10 23.169,60 

43.  LIT-8-60 Kauno technologijos 
universitetas 

Darius Kučinskas Lietuviškų natų leidyba 1990–2015 m. 
Bibliografinis tyrimas 

2014.03.02-
2015.12.30 

21.721,50 40.546,80 

44.  LIT-8-61 Lietuvių kalbos 
institutas/Vilniaus 
universitetas 

Gina Holvoet Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai 2014.03.01-
2015.12.31 

34.754,40 49.235,40 

45.  LIT-8-62 Lietuvos istorijos institutas Mindaugas Pocius Lietuvos sovietizavimas: 1944 m. 
liepa–1947 m. kovas 

2014.03.01-
2015.12.31 

14.481,00 24.617,70 

46.  LIT-8-63 Vytauto Didžiojo universitetas Dalius Jonkus Fenomenologija Vosyliaus Sezemano 
filosofijoje 

2014.03.01-
2015.12.31 

17.377,20 30.410,10 

47.  LIT-8-64 Lietuvos istorijos institutas Ieva Šenavičienė „Sukilėlių būrių Žemaitijoje 
monografija“ 

2014.03.01-
2015.12.31 

11.584,80 23.169,60 

48.  LIT-8-65 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Mintautas Čiurinskas Oršos pergalė ir LDK kultūra: tyrimas ir 
šaltiniai 

2014.03.01-
2015.09.31 

14.481,00 42.863,76 
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49.  LIT-8-66 Lietuvos istorijos institutas Gediminas Rudis Atsiminimų ciklas: Juozo Stakausko, 
Antano Macelio, Juozo Markevičiaus 
atsiminimai 

2014.03.01-
2015.05.31 

5.676,55 19.520,39 

50.  LIT-8-67 Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

Giedrė Jankevičiūtė Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus 
Vorobjovas (1903-1954) 

2014.03.01-
2015.12.31 

21.721,50 46.339,20 

51.  LIT-8-69 Vytauto Didžiojo universitetas Jurgita Kapočiūtė-
Dzikienė 

Automatiniai autorių ir autorių grupių 
individualaus stiliaus nustatymo 
tyrimai 

2014.03.01-
2015.12.31 

23.169,60 43.443,00 

52.  LIT-8-70 Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka 

Sigitas Narbutas Kojalavičiaus herbyno edicija 2014.06.02-
2015.12.31 

20.273,40 26.065,80 

53.  LIT-8-71 Klaipėdos universitetas Jūratė Lubienė Lietuvių kalbos mikonimai: nominacija 
ir motyvacija 

2014.03.01-
2015.12.31 

14.017,61 21.576,69 

54.  LIT-8-72 Vilniaus universitetas Vaidotas A. Vaičaitis Lietuvos konstitucingumo istorija 2014.03.01-
2015.12.31 

37.650,60 57.924,00 

55.  LIT-8-73 Lietuvių katalikų mokslo 
akademija 

Liudas Jovaiša Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų katedrų 
kapitulų statutai: tekstai ir kontekstai 

2014.04.01-
2015.09.30 

16.483,04 42.346,11 

56.  LIT-8-74 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Kristina Sakalavičiūtė Knyga „Mykolas Vaitkus. 
„Amazoniada“: šaltinio publikacija. 
Parengė Kristina Sakalavičiūtė“ 

2014.04.01-
2015.04.30 

7.964,55 12.366,77 

57.  LIT-8-75 Lietuvos istorijos institutas Adam Stankevič LDK teisininkų intelektinės aspiracijos: 
Antano Jackaus Klemento atvejis 

2014.03.01-
2015.12.31 

8.427,95 15.436,75 

58.  LIT-8-76 Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

Dalius Viliūnas Jean-Jacques Rousseau LDK politinėje 
kultūroje 

2014.03.01-
2015.12.31 

18.825,30 28.962,00 

59.  LIT-8-78 Vilniaus universitetas Axel Ernst Walter Seniausios Lietuvos akademinės 
bibliotekos virtuali rekonstrukcija 

2014.04.01-
2015.12.31 

26.065,80 46.339,20 

60.  LIT-8-79 Vilniaus universitetas Zenonas Butkus Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir 
Trečiosios Romos 

2014.03.01-
2015.12.31 

20.273,40 36.202,50 

61.  LIT-8-80 Vilniaus dailės akademija Giedrė Mickūnaitė Graikiška maniera katalikiškos 
Europos rytuose 

2014.04.01-
2015.12.31 

14.481,00 28.962,00 

62.  LIT-8-81 Lietuvos edukologijos 
universitetas 

Saulius Rumšas Grigalius Nysietis, Homilijos apie 
palaiminimus 

2014.03.01-
2015.12.31 

17.377,20 31.858,20 
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63.  LIT-8-82 Lietuvių kalbos institutas Grasilda Blažienė Povilo Ruigio „Anfangsgründe einer 
litauischen Grammatik“ tyrimas ir 
kritinio leidimo rengimas 

2014.03.01-
2015.12.31 

26.065,80 43.443,00 

64.  LIT-8-83 Vilniaus universitetas Arūnas Vyšniauskas �Lietuviai ir lenkai“ (1887). Jono 
Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos 
XIX a. pabaigoje. 

2014.03.01-
2015.12.31 

21.721,50 30.410,10 

65.  LIT-8-84 Mykolo Romerio universitetas Robertas Jurgaitis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
seimelių dokumentai 1788–1790 m.: 
tyrimas ir publikavimas 

2014.04.01-
2015.10.31 

14.481,00 23.169,60 

66.  LIT-8-85 Lietuvių kalbos institutas Asta Leskauskaitė Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: 
Punsko apylinkių šnektos 

2014.04.01-
2015.12.31 

23.517,15 41.618,40 

67.  LIT-8-86 Vilniaus universitetas Nijolė Keršytė Lietuviškų literatūros mokslo terminų 
žodynas AVANTEKSTAS 

2014.06.02-
2015.09.30 

23.169,60 41.994,90 

68.  LIT-8-87 Vilniaus universitetas Jonas Dagys Socialinių ir humanitarinių mokslų 
žurnalų skaitmeninimas ir prieigos 
prie duomenų sukūrimas 

2014.03.01-
2015.12.31 

31.858,20 60.820,2 

69.  LIT-8-88 Lietuvos istorijos institutas Algimantas Katilius Rezistencinės spaudos (1940–1953 
m.) skaitmeninės bazės kūrimas 

2014.06.01-
2015.12.31 

20.273,40 27.513,90 

70.  LIT-8-89 Lietuvos istorijos institutas Darius Antanavičius XVI a. Kauno miesto tarybos ir vaito 
rankraštinių knygų rengimas spaudai 
ir publikavimas (2 etapas) 

2014.03.01-
2015.12.31 

15.929,10 26.065,80 

71.  LIT-8-90 Vytauto Didžiojo universitetas Ingrida Veliutė „Mediniai miestai" - architektūros 
duomenų bazė. 

2014.04.01-
2015.12.31 

34.754,40 63.716,40 

IX kvietimo konkursas; projektų trukmė 2015 metai 

72.  LIT-9-1 Lietuvių kalbos institutas  Ritutė Petrokienė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 
Taisliaus augyminio III dalies rengimas 
ir leidyba 

2015.03.02-
2015.12.31 

15.929,10 15.929,10 

73.  LIT-9-2 Vilniaus universitetas Vytautas Rinkevičius Baltų ir slavų kalbų kirčiavimo istorija 
II 

2015.03.02-
2015.12.31 

9.528,50 9.528,50 
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74.  LIT-9-3 Vilniaus universitetas Laimutė Žilinskienė Vėlyvasis sovietmetis gyvenimo 
istorijose: pirmoji sovietmečio karta 

2015.03.02-
2015.12.31 

20.823,68 20.823,68 

75.  LIT-9-4 Vilniaus universitetas Tomas Čelkis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemių rankraštiniai kartografijos 
šaltiniai XVI–XIX a. 

2015.03.02-
2015.12.31 

19.694,16 19.694,16 

76.  LIT-9-5 Klaipėdos universitetas  Algirdas Girininkas Ūkis ir visuomenė Lietuvos 
priešistorėje 

2015.03.02-
2015.12.31 

23.169,60 23.169,60 

77.  LIT-9-6 Lietuvos dailės muziejus Elona Lubytė Lietuvos integracija į tarptautinę 
meno sceną: Mindaugo Navako 1977–
2014 m. meninė veikla 

2015.03.02-
2015.11.30 

14.741,66 14.741,66 

78.  LIT-9-7 Vilniaus universitetas Jurgis Pakerys Morfologinė skolintų būdvardžių 
adaptacija baltų kalbose 

2015.03.02-
2015.12.31 

11.584,80 11.584,80 

79.  LIT-9-8 Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

Aušra Žemienė Mažosios Lietuvos asmenvardžiai 
(XVIII–XIX a.) 

2015.03.02-
2015.12.31 

15.929,10 15.929,10 

80.  LIT-9-9 Vytauto Didžiojo universitetas Andrea Griffante Pilietinis kanonas: Stasys Šalkauskis 
kaip istoriografinio kanono kūrėjas. 

2015.05.04-
2015.12.31 

9.065,11 9.065,11 

81.  LIT-9-10 Vilniaus universitetas Grigorijus Potašenko Ikonų tapytojas Ivanas Michailovas: 
gyvenimas ir kūryba 

2015.03.02-
2015.12.31 

19.781,04 19.781,04 

82.  LIT-9-11 Vytauto Didžiojo universitetas Laura Kamandulytė-
Merfeldienė 

Sintaksinės sakytinės lietuvių kalbos 
ypatybės: tekstyno analizė 

2015.03.02-
2015.12.31 

24.617,70 24.617,70 

83.  LIT-9-12 Vilniaus universitetas Martynas Petrikas Populiarioji kultūra tarpukario 
Lietuvoje: skaičiai ir atlikėjai 

2015.03.02-
2015.12.31 

9.267,84 9.267,84 

84.  LIT-9-13 Vilniaus universitetas Jūratė Levina Algirdo Juliaus Greimo paveldo 
Lietuvoje tyrimai 

2015.03.02-
2015.12.31 

18.825,30 18.825,30 

85.  LIT-9-14 Lietuvos nacionalinis muziejus Žygintas Būčys Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kova dėl Istorijos: Vilniaus senienų 
muziejus (1855–1915)“ 

2015.04.01-
2015.12.31 

15.407,78 15.407,78 

86.  LIT-9-15 Vilniaus dailės akademija Ingrida Veliutė Šiuolaikinių technologijų 
panaudojimas Lietuvos etnografinių 
regionų paveldo animavime 

2015.03.02-
2015.12.31 

8.688,60 8.688,60 
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87.  LIT-9-16 Vilniaus universitetas Arūnas Vyšniauskas Knygos „Lietuvos valstybingumo 
branda ir trapumas (1918–1940 m.)“ 
parengimas ir leidyba 

2015.03.02-
2015.12.31 

8.920,30 8.920,30 

88.  LIT-9-17 Vilniaus universitetas  Inga Leonavičiūtė E. Gudavičiaus straipsnių rinktinės 
sudarymas ir vertimas į lenkų kalbą 

2015.03.02-
2015.12.31 

10.136,70 10.136,70 

89.  LIT-9-18 Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai 

Vytautas 
Volungevičius 

Šviežia istorija 2015.07.01-
2015.10.31 

2.635,54 2.635,54 

90.  LIT-9-19 Vilniaus universitetas Axel Ernst Walter Reformatio baltica. Reformacijos 
kultūrinė įtaka Baltijos jūros regiono 
metropolijoms 

2015.03.02-
2015.10.31 

14.481,00 14.481,00 

91.  LIT-9-20 Vilniaus universitetas Jurgita Katkuvienė Akademinė studijų savaitė „Baltos 
lankos 2015“ 

2015.03.02-
2015.08.31 

7.385,31 7.385,31 

92.  LIT-9-21 Klaipėdos universitetas Albinas Drukteinis Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kalbos vienetų semantika ir 
struktūra“ 

2015.04.01-
2015.06.30 

868,86 868,86 

93.  LIT-9-22 Lietuvos istorijos institutas Tamara 
Bairašauskaitė 

Socialinės grupės ir jų poveikis 
visuomenės raidai XVI–XIX a. 

2015.03.02-
2015.12.31 

8.109,36 8.109,36 

94.  LIT-9-23 Vilniaus dailės akademija Dalia Klajumienė Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų 
dekoro elementai nuo klasicizmo iki 
moderno 

2015.03.02-
2015.12.31 

11.584,80 11.584,80 

95.  LIT-9-24 Lietuvos istorijos institutas Raimonda 
Ragauskienė 

Monografijos „Dingę istorijoje: 
privatūs XVI a. Lietuvos bajorijos 
archyvai" publikavimas 

2015.03.02-
2015.12.31 

6.661,26 6.661,26 

96.  LIT-9-25 Lietuvos istorijos institutas Stephen Rowell Vilniaus vyskupijos 1522 m. vizitacijos 
leidyba 

2015.03.02-
2015.12.31 

7.240,50 7.240,50 

97.  LIT-9-26 Vilniaus dailės akademija Skaidrė Urbonienė Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje 
XIX–XX a. I pusėje 

2015.03.02-
2015.09.30 

7.819,74 7.819,74 

98.  LIT-9-27 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Aušra Jurgutienė Monografijos „Tarp estetikos ir 
politikos: lietuvių literatūra 
sovietmečiu“ leidyba 

2015.03.02-
2015.12.31 

6.950,88 6.950,88 
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99.  LIT-9-28 Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

Jolita Mulevičiūtė „Vaitkuškis“. Grafas S. K. Kosakovskis 
(1837–1905) ir XIX a. mėgėjų 
fotografija 

2015.06.15-
2015.12.31 

10.136,70 10.136,70 

100.  LIT-9-29 Lietuvos istorijos institutas Dangiras Mačiulis Vilnius – Lietuvos sostinė: problema 
tautinės valstybės projekte (XIX a. 
pabaiga–1940 m.) 

2015.04.01-
2015.12.31 

6.661,26 6.661,26 

101.  LIT-9-30 Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija 

Gražina 
Daunoravičienė 

Monografijos „Lietuvių muzikos 
modernistinės tapatybės žvalgymas“ 
leidyba 

2015.03.02-
2015.12.31 

7.472,20 7.472,20 

102.  LIT-9-31 Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

Skaidra Trilupaitytė Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės 
kultūros politikos kritika 

2015.03.02-
2015.12.31 

5.329,00 5.329,00 

103.  LIT-9-32 Vilniaus universitetas Meilutė Ramonienė Emigrantai: kalba ir tapatybė 2015.03.02-
2015.07.31 

8.109,36 8.109,36 

104.  LIT-9-33 Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka 

Daiva Narbutienė Kristijonas Donelaitis: bibliografijos 
rodyklė 

2015.07.01-
2015.12.31 

9.267,84 9.267,84 

105.  LIT-9-34 Lietuvių katalikų mokslo 
akademija 

Paulius Vaidotas 
Subačius 

Jurgis Matulaitis, Pranciškus Petras 
Būčys. Laiškų dialogas 

2015.07.01-
2015.12.31 

7.819,74 7.819,74 

106.  LIT-9-35 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Nijolė Lietuvninkaitė dr. Nijolės Lietuvninkaitės 
monografijos „Skaitantis Vaižgantas“ 
leidimas 

2015.03.02-
2015.12.31 

6.574,37 6.574,37 

107.  LIT-9-36 Lietuvos istorijos institutas Justinas 
Dementavičius 

Tarp ūkininko ir piliečio. 
Modernėjančios Lietuvos politinės 
minties istorija. 

2015.03.02-
2015.09.30 

4.865,62 4.865,62 

108.  LIT-9-37 Lietuvos istorijos institutas Gintautas 
Sliesoriūnas 

Akademinės „Lietuvos istorijos“ 6 
tomo leidyba. 

2015.03.02-
2015.12.31 

10.136,70 10.136,70 

109.  LIT-9-38 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Solveiga Daugirdaitė Mokslinės studijos „1965-ieji su 
Simone de Beauvoir ir J.P. Sartre'u“ 
leidyba 

2015.07.01-
2015.09.30 

5.213,16 5.213,16 

110.  LIT-9-39 Vilniaus universitetas Marija Drėmaitė Monografijos „Pramonės architektūra 
ir modernizacija Lietuvoje 1918–
1940“ leidyba 

2015.03.02-
2015.12.31 

8.659,64 8.659,64 
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111.  LIT-9-40 Lietuvos istorijos institutas  Vilius Ivanauskas Monografija „Lietuvos rašytojų 
trajektorijos „tautų draugystės“ 
imperijoje“ 

2015.03.02-
2015.11.31 

7.211,54 7.211,54 

112.  LIT-9-41 Lietuvių katalikų mokslų 
akademija 

Vytautas 
Volungevičius 

Pilys Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje XIV–XVI a.: teritorija, 
visuomenė, galia 

2015.03.02-
2015.11.30 

6.661,26 6.661,26 

113.  LIT-9-42 Lietuvos edukologijos 
universitetas 

Deimantas Karvelis Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų 
kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–
1655 m. 

2015.03.02-
2015.12.31 

5.792,40 5.792,40 

114.  LIT-9-43 Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

Loreta Jakonytė-
Kvedarienė 

Šeima sovietmečio lietuvių 
literatūroje vaikams 

2015.03.02-
2015.12.31 

5.502,78 5.502,78 

115.  LIT-9-44 Lietuvos istorijos institutas Elmantas Meilus XVII a. vid. Maskvos okupacijos 
Lietuvoje šaltiniai, T.III: 1658 ir kt. m. 
Vilniaus mst. tarybos kn. 

2015.03.02-
2015.12.31 

5.213,16 5.213,16 

Iš viso: 1.543.873,80 2.820.902,52 
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2 priedas. PROGRAMOS REZULTATAI 2015 METAIS 

˗ Mokslo tiriamieji projektai – 55  

˗ Mokslo monografijos, sintezės ir studijos – 35  

˗ Sudaryti straipsnių rinkiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai – 6 

˗ Fundamentiniai šaltinių leidiniai – 31  

 Lituanistinių veikalų vertimai į užsienio kalbą – 3 

 Mokslo populiarinimo leidiniai – 2 

 Bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 1 

˗ Periodiniai mokslo žurnalai – 19  

 Duomenų bazės – 5 

 Skaitmeniniai ištekliai – 15 

 Tekstynai – 11 

 Internetinė svetainė – 1  

 Tarptautinės konferencijos – 3 

 Lituanistiniai renginiai – 11  

 Akademinės vasaros mokyklos/seminarai – 2 

 Komandiruotės – 38 

 Ekspedicijos – 5 
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3 priedas. PROGRAMOS REZULTATAI 2009–2015 METAIS 

˗ Mokslo tiriamieji projektai – 258  

˗ Mokslo monografijos, studijos ir sintetiniai veikalai – 172  

˗ Fundamentiniai šaltinių leidiniai – 130 

˗ Sudaryti straipsnių rinkiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai – 58 

˗ Lituanistinių veikalų vertimai į užsienio kalbą – 25 

˗ Mokslo populiarinimo knygos – 11 

˗ Žodynai – 6 

˗ Atlasai – 2  

˗ Katalogai ir antologijos – 7  

˗ Bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 6 

˗ Periodiniai mokslo žurnalai – 19  

˗ Duomenų bazės – 30 

˗ Skaitmeniniai ištekliai – 139 

˗ Tekstynai ir garsynai – 15 

˗ Tarptautinės konferencijos – 49 

˗ Vasaros mokyklos ir seminarai – 14  

˗ Lituanistiniai informaciniai renginiai – 15 

˗ Internetinės svetainės – 10 

˗ Tyrėjų komandiruotės ir ekspedicijos – 227  


