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DUOMENYS APIE 2012 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Eil. 

Nr. 

Kvietimo Nr. (data) ir 

konkurso pavadinimas 

Konkursui pateiktų 

/ dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius 2012 m. Projektams 

skirta lėšų 

2012 m., Lt 
Vykdytų 

2012 m. 

Baigtų 

2012 m. 

Tęsiamų 

2013 m. 

1 II kvietimas (2009, 

gruodis): 

174/153 33 33 0 1 675 000 

 1 paraiškų grupė Mokslinių 

tyrimų projektai ir mokslinių 

kūrinių rengimas ir leidyba 

95* 12 12 0 845 200 

 2 paraiškų grupė Lituanistinių 

mokslinės informacijos išteklių 

skaitmeninimas ir duomenų 

bazių kūrimas 

21* 3 3 0 251 500 

 3 paraiškų grupė 

Lituanistinių mokslo žurnalų 

leidyba 

27* 17 17 0 548 300 

 4 paraiškų grupė Lituanistikos 

renginiai 

10* 1 1 0 30 000 

2 IV kvietimas (2011, 

sausis) 

130/121 22 8 14 1 274 400 

 1 priemonių grupė Mokslinių 

tyrimų įvairiose lituanistikos 

kryptyse vykdymas, jų rezultatų 

sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos 

tobulinimas 

53* 16 6 10 791 900 

 2 priemonių grupė 

Lituanistikos skaitmeninių 

informacijos išteklių kūrimas, 

priežiūra ir plėtra 

17* 4 0 4 437 500 

 3 priemonių grupė 

Lituanistikos nacionalinė ir 

tarptautinė sklaida, 

tarptautinių ryšių ir 

tarptautinio pripažinimo 

skatinimas 

16* 1 1 0 15 000 

 4 priemonių grupė 

Lituanistikos darbų leidyba 

35* 1 1 0 30 000 

3 V kvietimas (2011, 

spalis–lapkritis) 

108/90 51 28 23 1 842 900 

 1 priemonių grupė Mokslinių 

tyrimų įvairiose lituanistikos 

kryptyse vykdymas, jų rezultatų 

sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos 

tobulinimas 

30* 18 2 16 833 700 

 2 priemonių grupė 

Lituanistikos skaitmeninių 

informacijos išteklių kūrimas, 

priežiūra ir plėtra 

5* 2 1 1 209 100 

 3 priemonių grupė 

Lituanistikos nacionalinė ir 

tarptautinė sklaida, 

tarptautinių ryšių ir 

tarptautinio pripažinimo 

skatinimas 

12* 7 4 3 117 500 

 4 priemonių grupė 

Lituanistikos darbų leidyba 

43* 24 21 3 682 600 

4 VI kvietimas (2012, 

kovas–balandis) 

73/72 35 11 24 667 200 
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 1 priemonių grupė Mokslinių 

tyrimų įvairiose lituanistikos 

kryptyse vykdymas, jų rezultatų 

sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos 

tobulinimas 

22* 11 0 11 223 600 

 2 priemonių grupė 

Lituanistikos skaitmeninių 

informacijos išteklių kūrimas, 

priežiūra ir plėtra 

2* 2 0 2 64 300 

 3 priemonių grupė 

Lituanistikos nacionalinė ir 

tarptautinė sklaida, 

tarptautinių ryšių ir 

tarptautinio pripažinimo 

skatinimas 

19* 9 4 5 173 400 

 4 priemonių grupė 

Lituanistikos darbų leidyba 

29* 13 7 6 205 900 

Iš viso: 141 80 61 5 459 500 

 
* – dalyvavusių konkursuose paraiškų skaičius. 
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2012 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

 

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

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

įgyvendinti pavesta Lietuvos mokslo tarybai. 2012 m. buvo ketvirti Programos vykdymo metai. 

Per šiuos metus paskelbti du (V ir VI) kvietimai, toliau tęsti arba užbaigti 2010 ir 2011 m. 

pradėti projektai. 2012 m. konkursuose dalyvavo 162 projektai, kuriuos pateikė 18 mokslo ir 

studijų institucijų, 1 nacionalinis muziejus ir 1 biblioteka. Atsižvelgiant į Programoje numatytų 

darbų įvairovę ir didelį paraiškų skaičių, abiejų kvietimų metu skelbti 4 konkursai pagal šias 

priemonių grupes: 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse rėmimas ir 

rezultatų sklaida; 2) lituanistinių mokslinės informacijos išteklių skaitmeninimas, duomenų bazių 

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

ir tarptautinio pripažinimo skatinimas; 4) lituanistikos leidyba. Ekspertų grupės finansavimui 

atrinko 86 projektus. Kartu su tęstiniais 2010 ir 2011 m. konkursus laimėjusiais projektais, iš 

viso 2012 m. buvo įgyvendinamas 141 projektas. 2012 m. rezultatai: 36 moksliniai tiriamieji 

projektai, mokslo monografijų – 14, straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 10, mokslo 

taikomojo pobūdžio studijos – 3, lituanistikos šaltinių – 11, vertimų iš užsienio k. – 2, žodynas – 

1, mokslo populiarinimo leidinys – 1, bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 4, 

moksliniai parodų katalogai – 2 (iš viso 48 knygos). Finansuotas 17 lituanistinių periodinių 

žurnalų rengimas ir leidyba, sukurta ar toliau plėtota 10 duomenų bazių, tekstynas – 1, 

skaitmeniniai ištekliai – 46. Surengtos 9 tarptautinės konferencijos, 3 akademinės vasaros 

mokyklos/seminarai. Paremtos 24 užsienio stažuotės/komandiruotės ir 12 ekspedicijų Lietuvoje.  

2012 m. tęsti ar užbaigti stambūs tęstiniai fudamentalūs ir taikomieji Lietuvos 

humanistikos darbai: akademinės Lietuvos istorijos sintezė, sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: 

miestai ir miesteliai, Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė, Klaipėdos miesto raida 1990– 

2010, Lietuvos mūro architektūra, Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos politinės minties antologija, 

Lietuvos diplomatijos istorija, Lietuvos Metrikos leidyba ir kt.   

Lituanistikos plėtros programa sudaro galimybes tyrėjams tęsti tradicines lituanistinių 

tyrimų temas, o taip pat skatina imtis naujų mokslinių tyrimų projektų ir juos sėkmingai 

realizuoti. Programa kasmet susilaukia didelio paraiškų skaičiaus (pvz., 2011 m. – 121, 2012 m. 

– 162). Todėl Programos Vykdymo grupė siūlo apsvarstyti Programos tęstinumo po 2015 m. 

galimybę. Konkursinio mokslo finansavimo keliu vykdoma ir pačių mokslininkų 

administruojama bei ekspertuojama mokslo programa geriausiai užtikrina skaidrią lituanistinių 

tyrimų finansavimo tvarką.  
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ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR OF 2012 

 

National Development Programme for Lithuanian studies 2009-2015 (the Programme) was 

established June 15, 2009 by Lithuanian Government and the Research Council of Lithuania 

(RCL) was commissioned to implement the Programme. 2012 was the fourth year of the 

Programme. In 2012 the projects that have been started in 2010 and 2011 have been continued 

and two new calls (the 5
th

 and the 6
th

) for projects were announced. 162 projects were submitted 

from 18 science and research institutions, 1 National Museum, and 1 library in Lithuania. Taking 

into account the current needs of Humanities and Social sciences, the Executive group of the 

Programme and RCL decided to divide the measures of the Program into 4 calls: 1) research and 

dissemination projects, 2) creation of databases and digitalization of scientific sources, 3) 

national and international dissemination of Lithuanian studies, and 4) publishing projects. 86 

projects have been selected for financing by expert panels. Together with multi-annual projects 

from 2010 and 2011, in total 141 projects were carried on in 2012. During the year 36 research 

projects were implemented, 24 monographs, 10 academic paper volumes and serial academic 

volumes, 11 editions of sources, and 2 scientific exhibition catalogues were published (48 books 

in total). 17 Lithuanian serial academic journals received partial financing. 10 databases and 46 

digital sources were created or supported. 9 international conferences and 3 academic summer 

schools were organized. 24 researchers received funding for foreign research trips and 12 

researchers received funding for expeditions in Lithuania. 

In 2012 several important multi-annual projects were successfully completed: an Academic 

Synthesis of the Lithuanian History, Socio-linguistic Map of Lithuanian Towns, Data base of the 

Etymology of the Lithuanian language, History of Klaipėda city 1990-2010, History of Brick 

Architecture in Lithuania, Lithuanian Sacral Art, Anthology of the Lithuanian Political Mind, 

History of the Lithuanian Diplomacy, continuous publication of the Lithuanian Metrica and 

other.  

The Programme gives a chance for the academics to continue traditional research themes 

as well as initiate new and innovative ones. Each year the Programme receives a large amount of 

applications (121 in 2011 and 162 in 2012) therefore the Executive Group proposes to consider 

the possibility of continuation of the Programme after 2015. Competitive funding and peer 

review of the research programmes ensures the transparent financing of the Lithuanian studies.  
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ĮVADAS 

 

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

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

įgyvendinti pavesta 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 gegužės 13 d. LMT sudaryta Programos Vykdymo grupė, kuri skelbia kvietimus 

projektams, nustato trumpalaikius ir ilgalaikius prioritetus, rengia metines ir baigiamąją 

Programos ataskaitas. 2012 m. buvo ketvirtieji Programos vykdymo metai. Per 2012 metus 

paskelbti du kvietimai (V ir VI) pagal visas Programos priemones, išskyrus priemonę 

„Lituanistinių mokslo žurnalų rėmimas ir leidyba“ (šioje priemonėje atranka įvyko anksčiau). 

Toliau tęsti arba užbaigti 2010 ir 2011 m. pradėti projektai. 

 

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. 

Pagrindiniai 2011 m. Vykdymo grupės atlikti darbai: 1) paskelbti V ir VI Programos 

kvietimai; 2) 2012 m. projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimo organizavimas; 3) Programos 

įgyvendinimo priežiūra.  

 

V KVIETIMAS 

V-asis kvietimas vyko 2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėn. ir kviesta teikti paraiškas 

pagal 4 priemonių grupes. Iš viso konkurse buvo vertinama 90 projektų, kuriuos pateikė 14 

mokslo ir studijų institucijų, 1muziejus ir 1 biblioteka. Atsižvelgiant į Programoje numatytų 

darbų įvairovę, Programos rėmuose skelbiami 4 konkursus (pagal pagrindinius Programos 

uždavinius): 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų 

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

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

tarptautinio pripažinimo skatinimas; 4) lituanistikos leidyba.  
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Paraiškoms įvertinti sudarytos 4 ekspertų grupės, kurių darbas vyko šiais etapais (pagal 

Programos įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Mokslinių bei Sklaidos projektų ir jų ataskaitų 

ekspertinio vertinimo tvarkos aprašų 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, sudaryti ir patvirtinti teigiamai įvertintų projektų reitingai.  

90 paraiškų pagal konkursus pasiskirstė taip: 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos 

mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida – 30 paraiškų; 2) lituanistinių mokslinės 

informacijos išteklių skaitmeninimas, duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra – 5 

paraiškos; 3) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio 

pripažinimo skatinimas – 12 paraiškų; 4) lituanistikos leidyba – 43 paraiškos. 

Paraiškas konkursui pateikė šios institucijos: Lietuvos istorijos institutas – 18, Vilniaus 

universitetas – 13, Lietuvių kalbos institutas – 11, Vytauto Didžiojo universitetas – 9, Lietuvos 

kultūros tyrimų institutas – 8, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – 7, Teisės institutas – 

5, Lietuvos edukologijos universitetas – 4, Klaipėdos universitetas – 3, Šiaulių universitetas ir 

Mykolo Romerio universitetas – po 2, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Generolo Jono 

Žemaičio karo akademija, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, VŠĮ 

Mokslininkų sąjungos institutas, Šiaulių Aušros muziejus – po 1. 

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis 

Programos Vykdymo grupės ir ekspertų grupių siūlymais, 2012 m. vasario 6 d. posėdyje 

patvirtino konkursų rezultatus. 51 projektui finansuoti iš programos lėšų iki 2013 m. pabaigos 

numatyta skirti 3 762,3 tūkst. litų, 2012 m. – 1 902,9 tūkst. litų. 

 

VI KVIETIMAS 

VI-asis kvietimas vyko 2012 m. gegužės mėn. ir kviesta teikti paraiškas pagal 4 priemonių 

grupes. Iš viso konkurse buvo vertinami 72 projektai, kuriuos pateikė 15 mokslo ir studijų 

institucijų ir 1 muziejus. Paraiškų vertinimas vyko tokiu pat būdu, kaip ir aptartu V kvietimo 

atveju. 

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

mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida – 22 paraiškos; 2) lituanistinių mokslinės 

informacijos išteklių skaitmeninimas, duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra – 2 
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paraiškos; 3) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio 

pripažinimo skatinimas – 19 paraiškų; 4) lituanistikos leidyba – 29 paraiškos. 

Paraiškas konkursui pateikė šios institucijos: Vytauto Didžiojo universitetas – 14, Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas – 9, Vilniaus universitetas – 7, Vilniaus dailės akademija – 6, 

Lietuvos istorijos institutas ir Lietuvos edukologijos universitetas – po 5, Lietuvių kalbos 

institutas, Klaipėdos universitetas ir Mykolo Romerio universitetas – po 4, Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas ir Lietuvių katalikų mokslo akademija po – 3, Teisės institutas – 2, Kauno 

technologijos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Generolo Jono Žemaičio karo 

akademija, Šiaulių Aušros muziejus – po 1. 

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis 

Programos Vykdymo grupės ir ekspertų grupių siūlymais, 2012 m. birželio 11 d. posėdyje 

patvirtino konkursų rezultatus. 35 projektams finansuoti iš programos lėšų iki 2013 m. pabaigos 

numatyta skirti 1 797,8 tūkst. litų, 2012 m. – 667,2 tūkst. litų. 

 

Apibendrindama V ir VI kvietimų rezultatus, Vykdymo grupė, remdamasi ekspertų grupių 

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

ekspertai, didžiausią dėmesį skyrė projektų naujumui, kompleksiškumui, konceptualumui ir 

teoriniam pagrįstumui, o taip pat projekto rezultatų ir lėšų numatomam rezultatui pasiekti 

santykiui. Pagrindinis dalies konkursui pateiktų projektų trūkumas – neatitikimas Nacionalinės 

lituanistikos plėtros programos bendrosioms nuostatoms arba atskiriems šios Programos rėmuose 

vykdytiems konkursams. Kai kurie projektų pateikėjai pagrindiniais tikslais kėlė ne mokslinės 

idėjos realizavimą, o investavimą į pasirengimą tokiai idėjai ateityje realizuoti. Buvo projektų, 

kurie planavo su rengiamų daktaro disertacijų tematika susijusius tyrimus ar ką tik apgintų 

disertacijų priedų rengimą spaudai, nepateikiant naujos projekto idėjos. Tokios paraiškos 

neatitiko privalomo mokslinės idėjos naujumo/aktualumo reikalavimo. Tokiems projektams 

rekomenduota dalyvauti Programos mokslo rezultatų sklaidos (leidybinėje) priemonėje.  

Kokybinė projektų analizė atskleidė kai kuriuos esminius projektų trūkumus: silpnai 

argumentuotą 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.  

Taip pat konstatuota, kad dalis konkursams pateiktų mokslinių tyrimų projektų buvo iš 

esmės neparengti. Šiuos projektus galima sąlygiškai skirstyti į 3 grupes: 1) pateikėjai dar nėra 

subrandinę pagrindinės tyrimų koncepcijos (tokių projektų apraše buvo pažymėta, kad teorinės 

projekto prieigos bus kuriamos projekto vykdymo metu); 2) projektų autoriai pateikė neracionalų 
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vykdymo planą; 3) projektų aprašymuose stokota nuoseklaus ir rišlaus idėjos ir darbo eigos 

pristatymo. 

Vertindami sklaidos projektus, ekspertai pastebėjo, kad pagrindinis dalies projektų 

trūkumas – dalyje projektų numatytos veiklos, kurios neįeina į sklaidos (lituanistinė sklaida 

lietuvių ir užsienio kalbomis, lituanistinė leidyba, konferencijos, mokslo populiarinimo darbai) 

turinį ir turėjo dalyvauti kitame Programos konkurse (skirtame moksliniams tiriamiesiems 

projektams). Keli projektai pripažinti neatitinkantys konkurso sąlygų – paraiškoje aiškiai 

neapibrėžtas santykis su lituanistika ir Lituanistikos plėtros programa. Ekspertai taip pat 

konstatavo, kad siekiant tinkamai išnagrinėti leidybinių projektų paraiškas, būtina prašyti, kad 

pareiškėjai prie projekto pridėtų bent dalį publikuoti rengiamo teksto ir leidinio turinį, straipsnių 

santraukas ar dalį straipsnių (straipsnių rinkiniams). Tai leistų kokybiškai įvertinti ne tik projekto 

parengimą, bet ir patį numatomą leisti mokslo darbą bei jo kokybę.  

 

2012 M. ATASKAITŲ VERTINIMAS 

Kartu su 68 tęstiniais 2009 ir 2010 m. konkursus (I ir II kvietimai) laimėjusiais projektais, 

iš viso 2012 m. buvo įgyvendinamas 141 projektas. 2012 m. viduryje paskelbto papildomo (VI) 

kvietimo projektų ataskaitų pateikimas buvo nukeltas į 2013 m., be to, kelių projektų vadovams 

atidėtas ataskaitų pateikimo terminas, todėl iš viso šiame etape vertintos 109 ataskaitos. Ekspertų 

grupės, išnagrinėjusios ataskaitas, 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 2012 m. 

gruodžio 10 d. ir 2013 m. vasario 15 d. posėdžiuose bei LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų 

komitetas 2012 m. gruodžio 17 d. ir 2013 m. vasario 18 d. posėdžiuose pripažino, kad 118 

ataskaitų yra parengtos pagal Programos reikalavimus, numatyti darbai atlikti, todėl ataskaitos 

priimtinos.  

Esminių pastabų ekspertai turėjo projektui „Vosyliaus Sezemano gyvenimas ir kūryba“ 

(vadovė dr. Loreta Anilionytė-Lozuraitienė, LIT-5-10), kai vietoj planuotų 11 aut. lankų 

monografijos buvo pateikta tik nedidelė dalis teksto. Atsižvelgdami į projekto vadovės išdėstytas 

aplinkybes, Vykdymo grupė ir LMT HSM komitetas suteikė galimybę užbaigti monografijos 

rengimą iki 2013 m. vasario 15 d.  

 

2012 M. REZULTATAI 

Per 2012 m. buvo įgyvendinti 36 moksliniai tiriamieji projektai (1.1. Programos priemonių 

plano punktas). Išleista mokslo monografijų – 14, straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 

10, mokslo taikomojo pobūdžio studijos – 3, lituanistikos šaltinių – 11, vertimų iš užsienio k. – 
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2, žodynas – 1, mokslo populiarinimo leidinys – 1, bibliografiniai ir informacinio pobūdžio 

leidiniai – 4, moksliniai parodų katalogai – 2 (iš viso 48 knygos) (1.2., 1.4. ir 4.1. punktai). 

Finansuotas 17 lituanistinių periodinių žurnalų rengimas ir leidyba (iš viso 36 numeriai). Sukurta 

ar toliau plėtota 10 duomenų bazių, tekstynas – 1, skaitmeniniai ištekliai – 46. Surengtos 9 

tarptautinės konferencijos, 3 akademinės vasaros mokyklos/seminarai (3.3. punktas). Paremtos 

24 užsienio stažuotės/komandiruotės ir 12 ekspedicijų (6-iuose lauko tyrimų reikalaujančiuose 

projektuose) Lietuvoje, kurios buvo numatytos kompleksiniuose moksliniuose projektuose (1.1. 

ir 1.6. punktai). Iš viso paremta 311 (195 mokslo projektuose ir 116 sklaidos projektuose) tyrėjų 

mokslinė veikla. 2013 m. pirmoje pusėje užbaigus atidėtus projektus, turėtų dar pasirodyti 2 

sintezės, 2 monografijos, 1 šaltinio publikacija, 1 žodynas ir 1 bibliografija. 

Reikšmingi rezultatai lituanistikos plėtrai pasiekti įgyvendinant projektus „Etimologijos 

(Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė)“ (projekto vadovė Daiva Sinkevičiūtė, LIT-2-49, 

http://etimologija.baltnexus.lt) ir „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ 

(projekto vadovė Meilutė Ramonienė, 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 projekte „Klaipėdos raida 1990–2010: nuo sovietinio 

industrinio uosto iki lietuviško multikultūrinio miesto“ (projekto vadovas Liutauras Kraniauskas, 

LIT-2-43). Taip pat pažymėtini paskelbti lituanistikai ypač vertingi mokslo kūriniai: Jolitos 

Mulevičiūtės monografija „Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra, 1865-1914“ 

(LIT-5-36), Skirmanto Valento monografija „Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen“ (LIT-2-

14), Vytauto Levandausko monografija „Lietuvos mūro istorija“ (LIT-5-5), Bonifaco Stundžios 

knyga „Ferdinando de Saussure‘o baltistinis palikimas“. Lietuvą palietusių Napoleono karų 200 

metinėms įgyvendintas projektas „1812 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių 

protokolai ir mokslo populiarinimo leidinys Lietuva ir Napoleonas“ (vadovas Virgilijus 

Pugačiauskas, LIT-5-31). 

Ekspertų grupės nuomone, kelis metus iš eilės stebint tendenciją, kad metų pabaigoje 

nespėjama išspausdinti knygų (dažniausia tai lemia šio laikotarpio leidyklų apkrova) ir 

atsiskaitant parengtais galutiniais leidinių maketais, į vertinimo anketą būtina įtraukti punktą apie 

leidyklų garantinius raštus išleisti kūrinį, nurodant konkrečius leidybinius terminus (dabar 

ekspertams tenka tokių raštų pageidauti atskirai). 
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Kita pastaruoju metu ryškėjanti tendencija – dažnėjantys projektų vadovų prašymai atidėti 

baigiamosios ataskaitos pateikimo terminą. Todėl dalis 2012 m. vykdytų projektų ataskaitų bus 

vertinamos pirmoje 2013 m. pusėje.   

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Nurodoma: svarbiausieji rezultatai, programos socialinis veiksmingumas, išvados ir 

argumentuoti siūlymai bei mokslinės rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl 

programos rezultatų panaudojimo.  

Svarbiausi 2012 m. rezultatai: 1) toliau įgyvendinami ir naujai pradėti mokslinių tyrimų 

projektai; 2) paremti sintetiniai, fudamentalūs ir taikomieji Lietuvos humanistikos darbai: 

akademinės Lietuvos istorijos sintezė, Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai, 

Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos politinės minties antologija, Lietuvos diplomatijos istorija, 

Lietuvos Metrikos leidyba ir kt.; 3) finansuotas lituanistinių mokslinių monografijų, 

fundamentalių šaltinių rengimas ir leidyba; 4) užtikrinta 17 konkurso metu atrinktų lituanistinių 

periodinių žurnalų leidyba; 5) tarptautinė lituanistikos sklaida (tarptautinės konferencijos, 

lietuvių autorių kūrinių vertimai į užsienio kalbas); 6) Lietuvos tyrėjų ekspedicijos Lietuvoje ir 

komandiruotės į užsienio archyvus bei mokslines konferencijas. 

Vykdymo grupė ir LMT administracija parengė naujas dokumentų – „Nacionalinės 

lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo“ (patvirtinta 

2012 m. lapkričio 9 d. LMT nutarimu Nr. VII-119) bei „Sklaidos projektų ir jų ataskaitų 

ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo“ – redakcijas (patvirtinta 2012 m. lapkričio 9 d. LMT 

nutarimu Nr. VII-120). Mokslo tiriamuosiuose projektuose didesnį svorį (pakeliant minimalaus 

teigiamo balo dydį) įgavo projekto naujumo ir aktualumo kriterijus. Tuo tarpu sklaidos 

(leidybos) projektuose, atsižvelgiant į ekspertų pasiūlymus, nuo šiol vertinama ir iš anksto 

pridėta būsimo veikalo dalis. Taip pat leista techninius leidybos procese dalyvaujančius 

darbuotojus (maketuotojus, redaktorius ir kt.) įdarbinti etato dalimi, nereikalaujant visų 

privalomų duomenų, kaip tai reikalaujama iš projekto dalyvių–tyrėjų. Supaprastinta sklaidos 

ataskaitų vertinimo anketa.   

 

Išvados ir rekomendacijos: 

1) Lituanistikos plėtros programa sudaro galimybes tyrėjams tęsti tradicines lituanistinių 

tyrimų temas, o taip pat skatina imtis naujų mokslinių tyrimų projektų ir juos sėkmingai 

realizuoti. Programa kasmet susilaukia didelio paraiškų skaičiaus (pvz., 2011 m. – 121, 2012 m. 

– 162). Todėl Vykdymo grupė rekomenduoja pratęsti Programą po 2015 m. Atsižvelgiant į 

tęstiniuose projektuose dominuojantį trimetį ciklą, reikėtų jau šiemet parengti tolesnę Programos 
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koncepciją ir planą, kad metų pabaigoje būtų galima skelbti pilnos apimties kvietimą, apimant 

2014–2016 m. Lietuvos mokslo taryba kartu su lituanistų bendruomenėmis (universitetų 

katedromis ir lituanistiniais institutais), įvertinusi ligšiolinę patirtį (Vykdymo grupės 

savianalizė), galėtų parengti naują Programos redakciją ir darbų planą 2016–2022 m. 

2) 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 

ketverius Programos įgyvendinimo metus sukaupta patirtis, kuri leidžia sistemingai organizuoti 

konkursus, lengvina pareiškėjų ir ekspertų darbą. 

3) Visiškai pasiteisino 2011 m. atlikta Programos „vidinė reforma“ – aiškiai išskiriant 

mokslo tiriamuosius ir mokslo rezultatų sklaidos projektus. Lituanistikos programa tapo 

pagrindiniu šaltiniu Lietuvos mokslininkams leidžiant jų parengtas monografijas, straipsnių, 

šaltinių rinkinius ir pan. Skirtingai nei kitos leidybą remiančios ar rėmusios programos, 

Lituanistikos programoje užtikrinamas pilnas leidinių rengimo ir leidybos finansavimas. Šalia 

mokslininkų kūrybinio aktyvumo, tai viena iš priežasčių, kodėl net ir ekonominės krizės metais 

akademinės literatūros leidyba išlieka gana aukšto lygio. 

4) Vykdymo grupė akcentuoja būtinybę mokslinių tyrimų projektuose numatyti daugiau ir 

įvairesnių mokslinių rezultatų sklaidos ir viešinimo formų. Naujuose kvietimuose buvo 

numatytas tam tikras prioritetas projektams, kuriuose aiškiai įvardijamos ir pagrindžiamos 

platesnės mokslinių rezultatų plėtros formos.  

5) Vykdymo grupė dar kartą atkreipia dėmesį į nepakankamą mokslininkų aktyvumą 

siūlant lituanistikos veikalų vertimus į užsienio kalbas ir atvirkščiai. 2012 m. pasirodė keli 

lituanistinių veikalų vertimai į lietuvių k., tačiau nė vieno vertimo iš lietuvių kalbos.  

6) Vertinant Programos leidybinius projektus, pastebėta, kad kai kurių leidinių mokslinio 

turinio kokybė yra tik patenkinama, todėl pradedant VII kvietimu pareiškėjai prie projekto 

privalo pridėti dalį publikuoti rengiamo teksto ir leidinio turinį.  

7) Nepaisant aktyvėjančio mokslininkų bendradarbiavimo, toliau dominuoja projektai, 

kurių dalyvius vienija universiteto katedra ar instituto skyrius. Viena vertus, tokiu būdu 

formuojasi ir dirba tyrėjų grupės ar net mokyklos, tačiau bendros mokslo raidos požiūriu toks 

uždarumas veda prie to, kad stokojama stambių, ambicingų ir inovatyvių projektų, reikalaujančių 

didesnės ir įvairesnės tyrėjų grupės sutelkimo. 

8) Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia paraiškų sulaukė priemonės, kuriose numatytas 

mokslinių tyrimų ir leidybos finansavimas. Tuo tarpu mažiausi konkursai buvo šiose priemonėse 

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

lituanistinės mokslinės literatūros sklaida užsienio kalbomis.  
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9) Pastebėjus pastaruoju metu dažnėjančius prašymų atidėti ataskaitų pateikimo terminą 

atvejus, projektų paraiškas vertinantiems ekspertams rekomenduota atidžiau nagrinėti ir 

griežčiau vertinti projektų darbo planą. 

10) Vertinant ataskaitose pateiktus rezultatus, konstatuota, kad skaitmeninimo produkcija 

neretai neatitinka kokybės parametrų, o dalis sukurtų duomenų bazių nėra patogios vartotojams. 

Todėl Vykdymo grupės nuomone, verta inicijuoti atskirą lituanistikos infrastruktūros programą 

(ar atskirai finansuojamą priemonę), kuri užtikrintų būtiną šioje srityje plataus masto darbų 

koordinavimą ir reglamentavimą.   

11) 2011 m. sėkmingai užbaigus kelis stambius Programos projektus, 2012 m. konkursuose 

lyginant su ankstesniais metais, konkurencija buvo kiek mažesnė, todėl teko organizuoti 

papildomą (VI) kvietimą. Tačiau pirmieji 2012 m. pabaigoje paskelbto VII kvietimo rezultatų 

vertinimai rodo, kad aiškiai pastebima nauja kokybiškų projektų skaičiaus didėjimo tendencija. 
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PRIEDAI 

 
1 PRIEDAS. PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 2012 METAIS, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

II kvietimo konkursas; projektų trukmė 2010–2012 metai 

1 LIT-2-5 Klaipėdos universitetas doc. dr. Albinas 

Drukteinis 

Jūreivystės terminų tyrimas ir žodyno rengimas 2010.01–

2012.12 

47,000 133,500 

2 LIT-2-10 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Ritutė Petrokienė „Kupiškėnų žodynas“. II–III t. rengimas ir 

leidyba 

2010.01–

2012.12 

34,000 141,000 

3 LIT-2-11 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Reda Griškaitė studija „Moteris ir Istorija XIX amžiaus 

Lietuvoje: Kamilės Narbutaitės patirtys“ 

2010.01–

2012.12 

21,200 73,400 

4 LIT-2-14 Šiaulių universitetas prof. Skirmantas 

Valentas 

Mokslo monografija „Kalbos stigmos poezijoje: 

(prō)nōmen“, 15 aut.l. 

2010.04–

2012.09 

25,000 70,000 

5 LIT-2-17 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Dalia Vasiliūnienė Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija 2010.01–

2012.12 

58,000 180,000 

6 LIT-2-18 Vilniaus universitetas prof. dr. Meilutė 

Ramonienė 

Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir 

miesteliai 

2010.01–

2012.12 

100,000 300,000 

7 LIT-2-26 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Laima Laučkaitė-

Surgailienė 

Lietuvos XX a. meninė kultūra karų akivaizdoje 2010.01–

2012.11 

20,000 44,000 

8 LIT-2-31 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

doc. dr. Bronė 

Stundžienė 

Homo narrans: folklorinės atminties tyrimai 2010.02–

2012.12 

100,000 200,000 

9 LIT-2-42 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Rimantas Miknys Lietuvos istorijos sintezė 2010.01–

2012.12 

250,000 415,000 

10 LIT-2-43 Klaipėdos universitetas dr. Liutauras 

Kraniauskas 

Klaipėdos raida 1990–2010: nuo sovietinio 

industrinio uosto iki lietuviško multikultūrinio 

miesto 

2010.02–

2012.11 

70,000 200,000 

11 LIT-2-44 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Erika Rimkutė Švietimo ir mokslo terminų automatinis 

identifikavimas (ŠIMTAI2) 

2010.03–

2012.12 

90,000 240,000 

12 LIT-2-45 Lietuvos edukologijos dr. Robertas Jurgaitis Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: 2010.03– 30,000 86,000 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

universitetas tyrimai ir publikavimas 2012.05 

13 LIT-2-48 Vilniaus universitetas prof. habil.dr. Kęstutis 

Valentinas Nastopka 

Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas 

(AVANTEKSTAS) 

2010.01–

2012.12 

61,500 184,500 

14 LIT-2-49 Vilniaus universitetas doc. dr. Daiva 

Sinkevičiūtė 

Etimologijos (Lietuvių kalbos etimologinė 

duomenų bazė) 

2010.02–

2012.03 

90,000 270,000 

15 LIT-2-51 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Rūta Žarskienė Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų 

skaitmeninimas ir sklaida 

2010.02–

2012.12 

100,000 300,000 

16 LIT-2-55 Vilniaus universitetas prof.habil.dr. Bonifacas 

Stundžia 

Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 45–47 

tomų leidyba 

2010.01–

2012.12 

22,400 66,900 

17 LIT-2-56 Vilniaus universitetas doc. dr. Nijolė 

Radavičienė 

Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba 2010.01–

2012.12 

34,400 93,100 

18 LIT-2-57 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Giedrius Subačius Mokslo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ 12, 

13, 14 tomų leidyba 

2010.01–

2012.12 

40,000 120,000 

19 LIT-2-58 Vilniaus universitetas prof. dr. Zenonas 

Butkus 

Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos 

studijos“ leidyba 

2010.01–

2012.12 

20,900 60,300 

20 LIT-2-59 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. S.C. Rowell Paraiška tęstinio mokslinio žurnalo „Lithuanian 

Historical Studies“ leidybos finansavimui 

2010.01–

2012.12 

35,400 102,900 

21 LIT-2-60 Lietuvos mokslų 

akademija 

dr. Giedrė Jankevičiūtė Mokslinio periodinio žurnalo „Menotyra“ 

rengimas ir leidyba 

2010.01–

2012.12 

28,700 86,100 

22 LIT-2-61 Vilniaus universitetas 

 

doc. dr. Tomas 

Janeliūnas 

Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija“ 

leidyba 

2010.01–

2012.12 

32,000 96,000 

23 LIT-2-62 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Andra Strimaitienė 

(Simniškytė) 

Mokslo žurnalo „Lietuvos archeologija“ leidyba 2010.01–

2012.12 

35,000 103,000 

24 LIT-2-63 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

prof.habil.dr. Leonardas 

Sauka 

Mokslinio žurnalo „Tautosakos darbai“ 

rengimas ir leidyba 

2010.01–

2012.12 

40,000 120,000 

25 LIT-2-64 Vilniaus universitetas prof. habil. dr. Domas 

Kaunas 

Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų 

,,Knygotyra“ rengimas ir leidyba 

2010.01–

2012.12 

30,000 90,000 

26 LIT-2-65 Lietuvos istorijos 

institutas 

prof. dr.Zigmantas 

Kiaupa 

Paraiška periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos 

istorijos metraščio“ leidybos finansavimui 

2010–

2012.12 

30,000 90,000 

27 LIT-2-66 Lietuvių literatūros ir habil.dr. Jūratė Mokslo žurnalo „Colloquia“ parengimas ir 2010.01– 30,000 90,000 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

tautosakos institutas Sprindytė leidyba 2012.12 

28 LIT-2-67 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Algė Andriulytė „Acta Academiae Artium Vilnensis“ (AAAV) – 

periodinis mokslo žurnalas. 

2010.01–

2012.12 

60,000 180,000 

29 LIT-2-68 Lietuvos istorijos 

institutas 

doc. dr. Vytis 

Čiubrinskas 

Mokslo žurnalo „Lietuvos etnologija: socialinės 

antropologijos ir etnologijos studijos“ leidyba 

2010.01–

2012.12 

23,000 69,000 

30 LIT-2-69 Klaipėdos universitetas dr. Silva Pocytė Mokslinio periodinio leidinio „Acta Historica 

Universitatis Klaipedensis“ leidimas 

2010.01–

2012.12 

32,000 96,000 

31 LIT-2-70 Vilniaus universitetas prof. dr. Arūnas 

Poviliūnas 

Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros 

puoselėjimas žurnale „Sociologija.Mintis ir 

veiksmas“ 

2010.02–

2012.12 

24,600 70,400 

32 LIT-2-71 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

doc. dr. Dalia Dilytė-

Staškevičienė 

Mokslinio žurnalo „Senoji Lietuvos literatūra“ 

rengimas ir leidyba 

2010.01–

2012.12 

30,000 90,000 

33 LIT-2-75 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

doc. dr. Daiva Kristina 

Kuzmickaitė 

Pasaulio lietuvių akademija 2010.03–

2012.12 

30,000 

 

105,000 

IV kvietimo konkursas; projektų trukmė 2011–2013 metai 

34 LIT-4-2 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

habil. dr. Nijolė 

Laurinkienė 

Deivė Žemyna ir mitopoetinė žemės samprata: 

lietuvių mitologijos tyrimas Europos kultūrų 

kontekste 

2011.05.01–

2013.12.31 

35,000 120,000 

35 LIT-4-3 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

habil. dr. Aušra 

Jurgutienė 

Literatūros hermeneutika 2011.05.01–

2013.06.30 

35,000 112,000 

36 LIT-4-4 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Liucija Citavičiūtė L. Rėzos literatūrinio paveldo publikavimas. 

Nauji šaltiniai: filologiniai ir teologiniai traktatai 

2011.05.01–

2013.06.30 

25,000 100,000 

37 LIT-4-5 Lietuvos edukologijos 

universitetas 

dr. Kristina Syrnicka Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių giesmės 2011.05.01–

2013.12.31 

60,000 200,000 

38 LIT-4-7 Lietuvos istorijos 

institutas 

habil. dr. Aldona 

Prašmantaitė 

1863 m. sukilimas ir katalikų Bažnyčia 

Lietuvoje 

2011.04.01–

2012.12.31 

17,000 49,000 

39 LIT-4-8 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Laimutė Anglickienė Šiuolaikinis moksleivių folkloras 2011.05.01–

2013.07.31 

62,500 153,000 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

40 LIT-4-9 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Česlovas 

Laurinavičius 

Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos 

(de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir 

posovietmečio Lietuvoje 

2011.05.01–

2013.04.30 

88,000 228,000 

41 LIT-4-10 Vilniaus universitetas dr. Eglė Žilinskaitė Kalbininko Prano Skardžiaus biografijos, 

bibliografijos ir raštų rodyklių rengimas ir 

leidyba 

2011.04.01–

2012.12.31 

43,200 79,400 

42 LIT-4-11 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Darius Antanavičius XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų 

rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai 

2011.04.01–

2013.12.31 

100,000 317,800 

43 LIT-4-12 Vilniaus universitetas dr. Dalia Čiočytė Teologiniai lietuvių literatūros aspektai 

(monografija) 

2011.05.01–

2013.12.31 

14,000 60,000 

44 LIT-4-13 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Rasa Račiūnaitė-

Paužuolienė 

Lietuvių šeima vertybių sankirtoje 2011.04.01–

2012.09.30 

36,300 46,500 

45 LIT-4-14 Lietuvos edukologijos 

universitetas 

dr. Darius Alekna Jordano Romana ir Getica: tyrimas, vertimas, 

mokslinis komentaras, leidimas 

2011.04.01–

2012.03.30 

31,000 65,000 

46 LIT-4-15 Vilniaus universitetas dr. Algimantas 

Jankauskas 

Lietuvos politinės minties antologija 2011.05.01–

2013.10.30 

90,000 250,000 

47 LIT-4-16 Vilniaus universitetas dr. Irena Stonkuvienė Ugdymas kaip inkultūracija 2011.05.01–

2012.12.31 

35,900 48,700 

48 LIT-4-17 Kauno technologijos 

universitetas 

dr. Inga Nėnienė Tekstilės paveldo ČDM tyrimai: M. L. 

Gukovska. Kauno gubernijos valstiečių 

pluoštiniai dirbiniai 

2011.05.01–

2012.12.31 

69,000 125,000 

49 LIT-4-18 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Eglė Patiejūnienė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinis 

pasakojimas: metraščiai ir Strijkovskis 

2011.05.01–

2013.12.31 

50,000 250,000 

50 LIT-4-19 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Laimutis Bilkis Dalies Lietuvos vietovardžių geoinformacinės 

duomenų bazės sukūrimas 

2011.04.01–

2013.12.31 

98,600 279,900 

51 LIT-4-21 Vilniaus universitetas dr. Vytautas 

Rinkevičius 

Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė 

 

2011.04.01–

2013.09.30 

118,600 295,200 

52 LIT-4-22 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Giedrė Barkauskaitė Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai 2011.05.01–

2013.11.30 

70,300 194,100 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

53 LIT-4-23 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Daiva Litvinskaitė / 

dr. Aurelija 

Tamošiūnaitė 

Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų 

bazės formavimas 

2011.05.01–

2013.10.31 

150,000 402,200 

54 LIT-4-24 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Tomas Balkelis Moderniosios Lietuvos kūrimas 2011.05–

2012.06.30 

15,000 

 

31,900 

 

55 LIT-4-54 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Elvyra Usačiovaitė Norbertas Vėlius „Lietuvių mitologijos studijos“ 2011.05–

2012.12.23 

30,000 

 

60,000 

 

V kvietimo konkursas; projektų trukmė 2012-2014 metai 

56 LIT-5-1 Klaipėdos universitetas dr. Rimantas Balsys Lietuvių ir prūsų religinė elgsena 2012.03–

2014.12 

15,800 53,800 

57 LIT-5-2 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Eugenijus Svetikas Krikščioniškasis bestiariumas XIII–XV a. 

„pagoniškosios“ Lietuvos kultūroje 

2012.03–

2014.12 

60,000 195,000 

58 LIT-5-3 Klaipėdos universitetas dr. Lina Petrošienė Žemaitijos Užgavėnių dainos 2012.03–

2014.12 

18,000 57,000 

59 LIT-5-4 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Asta Kazlauskienė Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos 

tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis 

2012.03–

2014.12 

120,000 400,000 

60 LIT-5-5 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

habil. dr. Vytautas 

Levandauskas 

Monografijos „Lietuvos mūro istorija“ rengimas 

spaudai ir leidyba 

2012.03–

2012.12 

96,000 96,000 

61 LIT-5-6 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Rasa Paukštytė-

Šaknienė 

Šiuolaikinės vilniečių šventės šeimoje 2012.03–

2014.05 

54,200 138,100 

62 LIT-5-7 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Auksuolė Čepaitienė Monografijos „Gyvenimo etnografija: 

besikeičianti Lietuva XX amžiuje“ rengimas ir 

leidyba 

2012.03–

2013.09 

12,700 44,500 

63 LIT-5-8 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Odeta Žukauskienė Algis Uždavinys – Lietuvos kultūrinio 

gyvenimo metraštininkas 

2012.04–

2013.12 

17,400 52,700 

64 LIT-5-9 Kauno technologijos 

universitetas 

dr. Darius Kučinskas Lietuviškos muzikos pianolai antologija 2012.03–

2012.10 

60,000 60,000 

65 LIT-5-10 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Loreta Anilionytė 

Lozuraitienė 

Vosyliaus Sezemano gyvenimas ir kūryba 2012.03–

2013.04 

11,300 39,400 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

66 LIT-5-11 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

habil. dr. Gražina 

Miniotaitė 

Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir galios 

politika 

2012.05–

2014.12 

20,000 80,000 

67 LIT-5-12 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Rita Miliūnaitė Studijos „Visuomenė apie nepriesagines moterų 

pavardes“ rengimas ir leidyba 

2012.03-

2013.06 

19,900 55,200 

68 LIT-5-13 Vilniaus universitetas habil. dr. Bonifacas 

Stundžia 

Ferdinando de Saussure‘o baltistinis palikimas 2012.03–

2012.12 

50,000 50,000 

69 LIT-5-14 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Aldonas Juozapas 

Pupkis 

Juozas Balčikonis leksikografas 2012.03–

2013.12 

70,000 170,000 

70 LIT-5-15 Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

dr. Gediminas Vitkus Lietuvos XIX-XX a. nacionalinė kariavimo 

patirtis: sisteminė-kiekybinė analizė 

2012.03–

2014.04 

96,700 320,000 

71 LIT-5-16 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Nastazija Keršytė Lietuvos muziejininkystės raida 1752–2012 

metais 

2012.03–

2014.12 

20,000 62,000 

72 LIT-5-17 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Nadiežda Morozova LDK slaviškosios raštijos lietuviškoji dimensija 2012.03–

2014.12 

70,000 220,000 

73 LIT-5-18 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Gitana Zujienė Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje XIV a.–XVII a. I pusėje: 

teorija ir praktika 

2012.03–

2014.12 

21,700 91,300 

74 LIT-5-19 Vilniaus universitetas dr. Marija Prokopčik LDK Teismo knygų, saugomų VUB, 

skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės 

sukūrimas 

2012.03–

2014.12 

175,000 425,000 

75 LIT-5-20 Vilniaus universitetas dr. Valerijonas 

Žalkauskas 

Serverinės mokslo ir technikos žodynų duomenų 

bazės ir jų internetinės sąsajos 

2012.03–

2012.12 

34,100 34,100 

76 LIT-5-21 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Rasa Banytė Rovell 

(Banytė-Rowell) 

„M. Brenšteino archeologinių senienų 

inventoriaus studijos“ vertimas iš lenkų į 

lietuvių kalbą 

2012.03–

2012.12.31 

25,000 25,000 

77 LIT-5-22 Lietuvos istorijos 

institutas 

habil. dr. Alvydas 

Nikžentaitis 

Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus 

Klaipėdoje 

2012.05–

2013.07.31 

20,000 43,000 

78 LIT-5-23 Vilniaus universitetas dr. Kęstutis Urba Tarptautinė mokslinė konferencija „Vaikų 

literatūra – laisvė ir kontrolė“ 

2012.03–

2013.09.31 

25,000 40,000 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

79 LIT-5-24 Vilniaus universitetas dr. Birutė Jasiūnaitė Tarptautinė konferencija prof. A. Girdenio 

atminimui: Fonologijos ir dialektologijos 

problemos 

2012.03–

2012.12.31 

10,000 10,000 

80 LIT-5-25 Vilniaus universitetas dr. Birutė Kabašinskaitė F. Kuršaičio veikalo „Laut und Tonlehre der 

littauischen Sprache“ (1849) vertimas ir leidyba 

2012.07–

2013.12.31 

9,500 32,900 

81 LIT-5-26 Vilniaus universitetas dr. Arvydas Pacevičius Vetera reducta: prof. Levo Vladimirovo 100-ųjų 

metinių renginiai ir tyrimų populiarinimas 

2012.07–

2012.11.31 

10,000 10,000 

82 LIT-5-27 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Zita Šimėnaitė Konstantinas Sirvydas - Lietuvių leksikografijos 

pradininkas 

2012.03–

2012.05.31 

18,000 18,000 

83 LIT-5-28 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Olga Mastianica Moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – 

XX a. pradžioje 

2012.03–

2012.12.31 

26,800 26,800 

84 LIT-5-29 Lietuvos mokslų 

akademijos 

Vrublevskių biblioteka 

dr. Birutė Railienė Tadas Vrublevskis: gyvenimas ir darbai 2012.03–

2012.11.30 

26,000 26,000 

85 LIT-5-30 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Žilvytis Šaknys Lietuvos kultūra. Mažosios Lietuvos ir 

Žemaitijos papročiai 

2012.03–

2012.12.31 

28,000 28,000 

86 LIT-5-31 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Virgilijus 

Pugačiauskas 

1812 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės 

komisijos posėdžių protokolai. Knyga Lietuva ir 

Napoleonas 

2012.03–

2012.12.31 

44,400 44,400 

87 LIT-5-32 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Algimantas Katilius Vyskupo Antano Baranausko anketa 

dvasininkams (1898 m.) 

2012.03–

2012.12.31 

30,300 30,300 

88 LIT-5-33 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Raimonda 

Ragauskienė 

Lietuvos Metrikos ir kitų LDK istorijos šaltinių 

leidyba 

2012.03–

2013.06.30 

54,200 72,500 

89 LIT-5-34 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Vytautas Žalys Lietuvos diplomatijos istorijos II tomo 

išleidimas 

2012.03–

2012.12.31 

60,900 60,900 

90 LIT-5-35 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Ramunė Bleizgienė Monografijos „Moterų tapatumo transformacija 

XIX a. pab.–XX a. prad.“ Leidyba 

2012.04–

2012.10.31 

27,000 27,000 

91 LIT-5-36 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Jolita Mulevičiūtė Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji 

kultūra, 1865-1914 

2012.06–

2012.12.31 

34,300 34,300 

92 LIT-5-37 Vilniaus universitetas dr. Vilma Zubaitienė F. W. Haacko žodyno ir gramatikos (1730) 2012.04– 37,200 37,200 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

leidimas 2012.12.31 

93 LIT-5-38 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Asta Petraitytė-

Briedienė 

Monografija. „Lietuvos diplomatinės tarnybos 

šefas Stasys Lozoraitis (1940-1983)“ 

2012.03–

2012.12.31 

20,000 20,000 

94 LIT-5-39 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Ramunė 

Šmigelskytė-Stukienė 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos 

kraštovaizdis 

2012.03–

2012.12.31 

42,900 42,900 

95 LIT-5-40 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Vaida 

Kamuntavičienė 

Monografijos „Senoji Apytalaukio parapija“ 

leidyba 

2012.03–

2012.12.31 

32,000 32,000 

96 LIT-5-41 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Danutė Bacevičiūtė Tęstinio leidinio „Athena. Filosofijos studijos“ 

nr. 8 leidyba 

2012.07–

2012.12.31 

14,800 14,800 

97 LIT-5-42 Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija 

habil. dr. Gražina 

Daunoravičienė 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): 

jo laikas ir mūsų laikas 

2012.03–

2013.04.30 

30,300 63,400 

98 LIT-5-43 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Jonas Vaičenonis J. J. Mašiotas. Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: 

karo meto atsiminimai 

2012.03–

2012.09.31 

16,500 16,500 

99 LIT-5-44 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Albina Auksoriūtė „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: 

Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo 

metinėms“ (straipsnių rinkinys) 

2012.03–

2012.12.31 

20,000 20,000 

100 LIT-5-45 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Jūratė Imbrasaitė Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas 

Lietuvoje 

2012.07–

2012.12.31 

17,000 17,000 

101 LIT-5-46 Vilniaus universitetas dr. Birutė Kabašinskaitė Frydricho Kuršaičio „Grammatik der 

littauischen Sprache“ (1876) vertimo leidyba 

2012.07–

2013.06.30 

1,800 27,100 

102 LIT-5-47 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Danguolė 

Mikulėnienė 

Monografijos (A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos 

tyrinėjimo istorija 1981–2010 m.) leidyba 

2012.06–

2012.12.31 

25,000 25,000 

103 LIT-5-48 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Dalia Kuizinienė Broniaus Vaškelio straipsnių rinkinys „Žvilgsnis 

iš atokiau. III“ 

2012.05–

2012.12.31 

20,500 20,500 

104 LIT-5-49 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Zigmantas Kiaupa Lietuvos istorijos ir archeologijos bibliografijos 2012.03–

2012.09.30 

24,200 24,200 

105 LIT-5-50 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Elvyra Usačiovaitė Sakralieji baltų kultūros aspektai 2012.04–

2012.10.31 

28,500 28,500 

106 LIT-5-51 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Ilona Čiužauskaitė Grožio fenomenas kultūroje 2012.03–

2012.12.31 

20,000 20,000 
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Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 
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VI kvietimo konkursas; projektų trukmė 2012-2013 metai 

107 LIT-6-1 Klaipėdos universitetas dr. Ernestas 

Vasiliauskas 

XVII–XVIII a. Lietuvos ikonografijos ir 

kartografijos šaltiniai Švedijos archyvuose 

2012.07–

2013.12 

21,400 94,900 

108 LIT-6-2 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Dalia Klajumienė Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro 

elementai nuo klasicizmo iki moderno 

2012.07–

2013.12 

20,800 55,800 

109 LIT-6-3 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Vigmantas Butkus Mokslo studijos „Šiluvos legenda lietuvių 

literatūroje“ rengimas ir leidyba 

2012.09–

2013.11 

11,500 50,500 

110 LIT-6-4 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Giedrė Mickūnaitė Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje: 

architektūros ir sienų tapybos rekonstrukcija 

2012.09–

2013.12 

33,000 99,000 

111 LIT-6-5 Klaipėdos universitetas dr. Audronė Bliujienė Lietuvos archeologija, II–IV tomai 2012.07–

2013.12 

45,700 238,700 

112 LIT-6-6 Lietuvių katalikų 

mokslo akademija 

dr. Arūnas Streikus Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje 

XX a. 3–4 dešimtmetyje: įtakos ir konfliktai 

2012.07–

2013.12 

12,000 27,000 

113 LIT-6-7 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Živilė Nedzinskaitė LDK humanistinio lavinimo šaltiniai XVII–

XVIII a.: teorinės sistemos rekonstrukcija 

2012.07–

2013.12 

30,000 99,000 

114 LIT-6-8 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Andrea Griffante Vėluojantis nacionalizmas: lietuvių ir lenkų 

tautiniai judėjimai XIX a. pabaiga–XX a. 

pradžia 

2012.07–

2013.10 

17,200 35,500 

115 LIT-6-9 Lietuvos edukologijos 

universitetas 

dr. Gitana Vanagaitė Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės 

kūryboje 

2012.07–

2013.12 

6,800 34,500 

116 LIT-6-10 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Dalius Viliūnas Filosofija Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje 2012.07–

2013.12 

17,000 62,500 

117 LIT-6-11 Lietuvos edukologijos 

universitetas 

dr. Dainius Vaitiekūnas Lietuvių literatūra ir reklama 2012.07–

2013.12 

8,200 41,200 

118 LIT-6-12 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

habil. dr. Nijolė 

Lukšionytė 

„Archimedė“- Kauno miesto medinės 

architektūros duomenų bazė 

2012.07–

2013.12 

50,200 134,300 

119 LIT-6-13 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Ingrida Balčiūnienė Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo 

tekstyno formavimas 

2012.10–

2013.12 

14,100 95,400 

120 LIT-6-14 Klaipėdos universitetas dr. Lina Petrošienė Michele Bianchi. Historia delle Guerre civili di 

Polonia (Lenkijos pilietinių karų istorija) 

2012.07–

2013.04.30 

54,600 60,000 
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Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

121 LIT-6-15 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Marius Iršėnas Tūkstantmetė Lietuva 2012.07–

2013.10.31 

24,000 60,000 

122 LIT-6-16 Vilniaus universitetas dr. Kęstutis Kirtiklis Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: 

studentų vasaros vertimo seminaras 

2012.07–

2012.11.30 

18,600 18,600 

123 LIT-6-17 Vilniaus universitetas dr. Loreta Mačanskaitė Akademinių studijų savaitė „Baltos lankos“ 2012.07–

2012.08.31 

12,700 12,700 

124 LIT-6-18 Lietuvių katalikų 

mokslo akademija 

dr. Nerijus Šepetys Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis 

Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai“ 

2012.07–

2013.12.31 

14,900 46,400 

125 LIT-6-19 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Mindaugas 

Kvietkauskas 

Monografijos „Lietuviškieji Česlovo Milošo 

kontekstai“ leidimas lenkų kalba 

2012.09–

2013.12.31 

10,800 55,600 

126 LIT-6-20 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Sigita Maslauskaitė Monografijos „Šv. Kazimiero kultas ir 

ikonografija: istorija ir sklaida“ publikavimas 

lenkų kalba 

2012.07–

2013.12.31 

6,200 42,200 

127 LIT-6-21 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Liudas Glemža Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII 

amžiuje: Miestai ir miesteliai 

2012.07–

2012.10.31 

4,500 4,500 

128 LIT-6-22 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Mintautas Čiurinskas Tarptautinė konferencija „Petras Skarga SJ ir 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra“ 

2012.07–

2012.10.31 

27,100 27,100 

129 LIT-6-23 Vilniaus universitetas dr. Artūras Judžentis Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos 2012.09–

2012.12.31 

8,000 8,000 

130 LIT-6-24 Lietuvos istorijos 

institutas 

habil. dr. Jūratė 

Kiaupienė 

1413 metų Horodlės aktų leidyba 2012.10–

2013.05.31 

11,400 38,000 

131 LIT-6-25 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Ieva Šenavičienė Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. 

Biografijos kontūrai 

2012.07–

2012.12.31 

23,900 23,900 

132 LIT-6-26 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Jurgita Jaroslavienė Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės 

leidyba 

2012.10–

2013.04.30 

6,800 22,000 

133 LIT-6-27 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Asta Giniūnienė Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje –

XIX a. 

2012.09–

2013.12.31 

5,400 35,900 

134 LIT-6-28 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Gediminas 

Vaitkevičius 

Tęstinio mokslinio leidinio „Miestų praeitis“ 3 t. 

leidybos finansavimas 

2012.07–

2012.12.31 

11,700 11,700 

135 LIT-6-29 Vilniaus dailės dr. Adomas Butrimas Donkalnis ir Spiginas: seniausi laidojimo 2012.07– 27,300 27,300 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

reg. Nr. 
Proj. vykd. inst. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Trukmė 

Skirta lėšų, Lt 

2012 m. 
iš viso 

projektui 

akademija paminklai Lietuvoje 2012.12.31 

136 LIT-6-30 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Marina Čistiakova Suvestinis sinaksarinių tekstų katalogas 

(rugsėjis) 

2012.10–

2013.09.15 

4,200 29,000 

137 LIT-6-31 Lietuvių katalikų 

mokslo akademija 

dr. Mindaugas Paknys Mokslinio katalogo „Bažnytinio paveldo 

muziejaus rinkiniai: Jėga ir grožis jo šventovėje“ 

leidyba 

2012.07–

2012.12.31 

40,300 40,300 

138 LIT-6-32 Vilniaus universitetas dr. Birutė Jasiūnaitė A. Girdenio knygos „Šiaurės žemaičių Skuodo 

zona. Tekstai su komentarais“ leidyba 

2012.07–

2012.12.31 

19,900 19,900 

139 LIT-6-33 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Eugenijus Žmuida „Pasaka Eglė žalčių karalienė grožinėje 

kūryboje“ 

2012.07–

2013.06.30 

22,700 85,000 

140 LIT-6-34 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Edgaras Klivis Kolektyvinės monografijos „Postsovietinis 

Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ 

išleidimas 

2012.10–

2013.12.31 

2,300 40,000 

141 LIT-6-35 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Kęstutis 

Bartkevičius 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: nuo idėjos iki 

organizacijos 

2012.07–

2012.12.31 

22,000 22,000 

Iš viso: 5459,500 13 414,500 
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2 PRIEDAS. PROGRAMOS REZULTATAI 2012 METAIS 

 

Mokslo monografijos – 14  

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai – 10 

Mokslo taikomojo pobūdžio studijos – 3  

Fundamentiniai šaltinių leidiniai – 11  

Mokslo leidiniai, išversti iš užsienio kalbos – 2  

Žodynai – 1 

Katalogai – 2  

Bibliografiniai ir informacinio pobūdžio leidiniai – 4 

Periodiniai mokslo žurnalai – 17 (36 numeriai)  

Mokslo populiarinimo leidiniai – 1  

Tekstynai – 1 

Skaitmeninti informacijos ištekliai – 46 

Duomenų bazės – 10 

Tarptautinės konferencijos – 9  

Akademinės vasaros mokyklos/seminarai – 3  

Komandiruotės – 24 

Ekspedicijos – 12 

Interneto svetainės – 1  


