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DUOMENYS APIE 2011 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

2011 m. pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 

(toliau – Programa) buvo vykdomas 21 projektas, jų moksliniams tyrimams skirta 2,9 mln. litų 

suma (1 lentelė). 

Atsižvelgus į Programos detaliajame plane nurodytas lėšų sumas, skiriamas 2010–2014 m. 

projektams finansuoti (iš jų 2011 m. – 3,04 mln. Lt) ir 2011 m prisiimtus įsipareigojimus projektų 

vykdytojams (2,9 mln. Lt, 2 priedas) nutarta 2011 m kvietimo paraiškoms teikti neskelbti [1]. 

Programos projektus vykdė aštuonių mokslo ir studijų institucijų mokslininkai: 7 projektus – 

Vilniaus universiteto, 3 – Vytauto Didžiojo universiteto, 2 – Lietuvių kalbos instituto, 2 – Lietuvių 

kultūros tyrimų instituto, 7 – kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai (2 priedas).  

Programos projektų vykdytojai, remdamiesi projektų sutartyse nurodytais sutartiniais 

įsipareigojimais ir terminais, 2011 m pateikė 19 metinių ir 2 baigiamąsias ataskaitas (1 priedas). 

 Ataskaitos buvo vertinamos atsižvelgiant į tai, ar atlikti moksliniai tyrimai ir kiti darbai dera 

su projekto vykdymo planu, ar projekto vykdymo metu gauti moksliniai rezultatai bei mokslinė 

produkcija yra vertinga, ar projekto lėšos panaudotos tinkamai ir pagrįstai, ar projekto vykdytojų 

pateiktos rekomendacijos ir (ar) išvados yra kokybiškos ir svarbios.  

Programos rengimo ir valdymo grupė, remdamasi ekspertinėmis ataskaitų vertinimo 

išvadomis, patvirtino projektų vykdytojų pateiktas 2011 m. ataskaitas ir nutarė šios programos 19 

projektų įgyvendinimą tęsti 2012 m. (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektai ir lėšos 2010–2011 metais 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo metai 
Konkurse 

dalyvavusių 
projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m.  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2010 m. 2011 m. 

1.  I - 41 - 15 14 1 2 14 839,7 1 840,3 

2.  II - 23 - 7 7 0 0 7 472,6 1 111,9 

3.  III - 12 - 7 - 7 0 0 315,0 0 

  - 76 - 29 21 8 2 19 1 627,3 2 952,2 

 

 

2011  METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Nuo 2010 m. yra įgyvendinama nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir 

tapatumas“ (toliau – Programa), skirta skatinti inovatyvius ir šiuolaikiškus humanitarinių mokslų 

srities tyrimus, kurie kompleksiškai apimtų įvairius tapatumo bei paveldo aspektus. Programa 

turėtų suteikti moksliškai pagrįstų naujų žinių apie kultūros paveldo būklę, teorinių tapatumo 

sampratos tyrimų pagrindu ugdyti visuomenės požiūrį į patį tapatumą bei šiuolaikinio pasaulio 
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iššūkių sąlygojamas jo transformacijas. Moksliniai paveldo ir tapatumo bei jų poveikio tautos 

savimonei tyrimai galėtų tapti mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės strategiškos sąveikos 

pamatu. 

Programos uždaviniai: suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo 

koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą paveldo, tapatumo dabartinės būklės 

bei šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio įvairiems tapatumams aspektais. 

Vykdymo grupė, atsižvelgdama į Programos paskirtį, tikslus bei uždavinius, išanalizavo 2011 

m. vykdytus projektus.  

Projektų ekspertiniai įvertinimai bei Programos rengimo bei valdymo grupės išvados 

atskleidė, kad dauguma projektų yra sėkmingai realizuojami arba jau realizuoti. Įgyvendinant 

projektus gauti teoriniai ir empiriniai rezultatai buvo neabejotinai verti valstybės paramos bei 

investicijų, t. y. įgyvendinant projektus jau šiame etape buvo pateikta vertingų ir originalių 

moksliniu požiūriu, aktualių valstybei bei visuomenei išvadų, kurios teigiamai paveiks ne tik 

humanitarinių mokslų situaciją, bet ir padidins mokslinių tyrimų svorį bei teigiamą įtaką 

visuomenėje. Nauji Programos vykdytų projektų tyrimai neabejotinai prisidės ir prie humanitarinės 

srities tyrimų integravimosi į Europos bei pasaulio kontekstą. 

 

 

ABSTRACT OF THE ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2011 

A national Program “The State and the Nation: Heritage and Identity” (henceforth – the 

Program) has been running since 2010. The purpose of the Program is to encourage 

innovative and modern research in the field of humanities, including very complex 

various aspects of identity and heritage. The Program should provide with a new science-

based knowledge about the status of the cultural heritage, and, based on a theoretical conception 

of identity research, to develop public attitudes to the very identity and to its 

transformations caused by the challenges in the contemporary world. Scientific research of the 

heritage and identity and their impact on the nation self-awareness are supposed to become the 

foundation of strategic interaction between science, public institutions and society.  

The Program aims to conduct fundamental research on the provisions of identity, its 

concepts, forms and expressions and development as well as on the forms of social and cultural 

identity in Lithuanian society; research on the impact of various new global challenges, such as 

globalization, secularization, etc. on the very nature of identity and its transformations. 

Executive group, taking into consideration the purpose, goals and the objectives of the 

Program, has analyzed the projects conducted in 2011.  According to the expert assessments of 
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the projects and the conclusions of the Project Arrangement Management Group, that majority of 

the projects has been or is being carried out successfully. The theoretical and empirical results 

obtained during the process of the implementation of the projects shall undoubtedly justify the 

state investments, i.e. already this stage of research the projects proved their scientific value and 

originality that shall both positively affect the situation of humanities and increase their weight as 

well as positive impact on society. The new outcomes of the Program projects shall undoubtedly 

contribute to the integration of Humanities research into European and global context. 
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1. Įvadas 

2010 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-7 patvirtino Nacionalinę 

mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (toliau – Programą). Programoje 

suformuluoti tikslai, uždaviniai ir priemonės atspindi šiandienos aktualijas ir problematiką, 

susijusią su nacionalinio tapatumo įtvirtinimu, Lietuvoje vykstančiais socialiniais procesais bei 

kultūros paveldo išsaugojimo problemomis. Šioje ataskaitoje pateikiami 2011 m. vykdytų 

Programos projektų mokslinių darbų rezultatai, rekomendacijos ir išvados bei iškilusios problemos 

siekiant įgyvendinti Programos tikslus ir uždavinius.  

Programos paskirtis 

Programos paskirtis – paskatinti inovatyvius kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo 

tyrimus ir jų plėtrą ir suteikti valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūros paveldo 

būklę bei jo poveikį tolesnei valstybės raidai. Moksliniai paveldo ir tapatumo bei jų poveikio tautos 

savimonei tyrimai taptų pamatu mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės strategiškai sąveikai. 

Programa parengta 2010–2014 metams [2].  

Programos tikslas  

Suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti 

konkrečių tapatumo formų raidą paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio 

iššūkių poveikio aspektais [2].  

Programos uždaviniai  

1. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos ir Lietuvos 

visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai;  

2. Istorinės atminties diskurso, istorinės LDK atminties ir modernaus XIX–XX a. tautinio 

tapatumo formavimosi, sovietmečio atminties ir jos valdymo, išeivijos atminties, savimonės ir 

išsaugoto tapatumo tyrimai;  

3. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir tapatumo tyrimams 

būtinos infrastruktūros sukūrimas; 

4. Įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų 

– poveikio tapatumui pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai; 

5. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos 

rengimas [2].  

Programos įgyvendinimo priemonės pagal uždavinius  
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1.1. Ištirti tapatumo sampratą (tapatumą tyrinėti kaip tam tikrą būdą individui traktuoti savo 

socialinį ir kultūrinį identitetą, o tyrimai orientuoti į įvairių tapatumo prielaidų, egzistavimo sąlygų, 

funkcionavimo būdų ir tapatumo formų specifikos atskleidimą);  

1.2. Ištirti tapatumo raišką (kompleksiškai ir orientuojantis į įvairialypę tapatumo formų – 

idėjų, kognityvinių sistemų funkcionavimas, naujų technologijų ir gamtos sąveikos ir pan.);  

1.3. Ištirti tapatumo raidą (socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų istorinės raidos ir 

perspektyvų Lietuvoje tyrimai);  

1.4. Ištirti nematerialų kultūros paveldą (jo sampratą, formas ir jų sąveikas socialinio ir 

kultūrinio tapatumo aspektais).  

2.1. Atlikti istorinės atminties diskurso (atminties fenomeno, jo raiškos ir ženklų įtakos 

kolektyvinei ir individualiai sąmonei, nacionaliniam tapatumui, valstybingumui, pilietinei 

visuomenei) tyrimus; 

2.2. Atlikti istorinės LDK atminties ir modernaus XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi 

tyrimus (istorinių LDK atminties formų raida, jų transformacijos XIX amžiuje ir moderniųjų tautinių 

tapatumų kūrimasis Lietuvoje); 

2.3. Atlikti sovietmečio atminties ir tapatumo tyrimus (sovietmečio kolektyvinė ir kultūrinė 

atmintis bei jos valdymas, to laikotarpio tapatumo formų kūrimo politika bei atminties kaita 

atgavus Nepriklausomybę); 

2.4. Atlikti išeivijos atminties ir tapatumo tyrimus (išeivijos kartų ir diasporų išsaugotas 

tapatumas, jo sąveika su gyvenamosios šalies ir Lietuvos kultūra bei išeivijos savimone). 

3.1. Atlikti kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimus (materialaus ir nematerialaus 

kultūros paveldo identifikavimas, jo vertės samprata, paveldo sklaida – etninėse ir religinėse 

bendruomenėse, socialinėse grupėse ir pan., poveikis visuomenei); 

3.2. Sukurti kultūros paveldo ir tapatumo tyrimams būtiną infrastruktūrą (paveldo 

skaitmeniniams, jo technologijų taikymas humanitarinių ir socialinių mokslų srityse bei 

paveldosaugoje, universalių materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo duomenų bazių kūrimo 

ir informacinių sistemų sąsajų tyrimai). 

4.1. Atlikti globalizacijos poveikio tapatumui (tautiniam, valstybiniam, religiniam, kūniškajam 

ir t.t.) tyrimus; 

4.2. Atlikti sekuliarizacijos poveikio socialiniam ir kultūriniam tapatumui tyrimus (išryškinti 

sekuliarizacijos spektrą ir amplitudę, atlikti sekuliarizacijos raiškos įvairiais socialiniais ir kultūriniais 

lygmenimis analizę ir poveikio tapatumui); 
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4.3. Įvardinti naujus šiuolaikinio pasaulio iššūkius tapatumui, juos išryškinti bei tirti jų poveikį 

socialiniam ir kultūriniam tapatumui (atlikti kultūros ir visuomenės raidos naujųjų tendencijų, 

susijusių su globalizacija, sekuliarizacija, eurointegracija ir kt., poveikio tapatumui tyrimus). 

5.1. Atlikti Lietuvoje veikiančių informacinių sistemų ir duomenų bazių analizę; 

5.2. Lietuvoje veikiančias informacines sistemas ir duomenų bazes susieti tarpusavyje ir su 

užsienio bazėmis (parengti esamų ir būsimų skaitmeninių išteklių vieningos sistemos principus, 

atlikti veikiančių duomenų bazių ir informacinių sistemų inventorizaciją ir analizę, sukurti vieningą 

ir į tarptautines duomenų sistemas integruotą metaduomenų informacinę sistemą) [2].  
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2. Dėstomoji ataskaitos dalis 

 

2.1. 1 uždavinys Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų 
bei raidos ir Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų 
raidos ir perspektyvų tyrimai 

Sprendžiant šį Programos uždavinį, 2011 m. metais vykdyti tik 2 projektai (pradėti 2010 m., 

baigiami 2012 m.), kurie aprėpė dvi programos 1 uždavinio priemones. Projektas „Individo 

socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“ (Reg. Nr. VAT-10058) tiesiogiai 

susijęs su pirmąja priemone – atliekami teoriniai tapatumo sampratos tyrimai. Projektas 

„Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“(Reg. Nr. VAT-10063) iš esmės siejasi su 

trečiąja ir antrąją priemone – tapatumo raiškos ir raidos bei transformacijų istorinėje 

perspektyvoje tyrimais, taip pat su 2 uždavinio 2 tema – istoriniais atminties diskursų tyrimais. 

Pirmajame projekte „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“ 

(Reg. Nr. VAT-10058) pasitelkus skirtingas teorines ir metodologines prieigas – kultūrologinę, 

sociologinę, filosofinę (grindžiamą filosofijos istorija, fenomenologija, logikos teorijomis) bei 

skirtingą kalbėjimo būdą (nuo publicistinio iki filosofinės logikos diskurso) – svarstomi individo 

socialinę ir kultūrinę tapatybę formuojantys veiksniai, tradicijos ir inovacijos santykis, 

asmens/individo sampratos tapsmas ir kt. Šiame etape, nepaisant naujų tapatumo problemos 

konceptualizacijų pastangų, visumos vaizdas išlieka prieštaringas, skirtingomis metodologijomis 

grindžiami tyrimai atrodo savitiksliai, stinga pastangų skirtingą patirtį bendrinti, išryškinti išvadas ir 

atradimus, siekti bendrų užsibrėžtų tyrimo tikslų. Galbūt tai lemia skirtinga tyrėjų grupės patirtis, 

dialogo stygius ir išsikeltos problemos globalumas. 

Kita vertus, projekte patiekiama ir konkrečių rekomendacijų, pavyzdžiui, konstatuojama, kad 

tokie visaverčio tapatumo bruožai kaip individo privalėjimo ir atsakomybės jausmai tiesiogiai susiję 

su vertybiniais prioritetais, atkreiptas dėmesys į negatyvistinių nuostatų vyravimo visuomenėje 

(žiniasklaidoje) neigiamą įtaką ir kt.  

LMT ekspertų pastebėjimu, vykdant projekte numatytus tyrimus buvo konstatuota 

dabartinėje Lietuvos kultūroje pasireiškianti darnos tarp subjektyvių motyvų ir objektyvių 

galimybių stoka, parodyta, kad tokie visaverčio tapatumo bruožai kaip individo privalėjimo ir 

atsakomybės jausmai, formuojasi priklausomai nuo to, kokioms vertybėms teikiamas pirmumas, 
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atkreiptas dėmesys į negatyvistinių nuostatų vyravimo visuomenėje neigiamą įtaką, kurią sąlygoja 

žiniasklaida bei mokyklos.1 

2011 m. projekto tyrimai paskelbti 7 mokslo straipsniuose. 

Antrasis projektas “Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas” (Reg. Nr. VAT-10063) 

orientuotas į lokalius tyrimus, kuriems prielaidos susikurtos projekto metu atliekant lauko tyrimus 

bei dirbant su rankraščiais. Sukauptas vieno krašto kultūrinės atminties, tapatumo tyrimams 

aktualus vaizdo, garso ir tekstų archyvas (2011 m. jis papildytas 161 valanda garso įrašų, 68 

valandų trukmės filmuota medžiaga, 3445 skaitmeninėmis fotografijomis, padarytomis lauko 

tyrimų metu, taip pat virš 8000 profesionalių fotofiksacijų, 852 fotografijomis iš asmeninių 

albumų). Naujai surinkti ir archyvavimui rengiami empiriniai duomenys – vienas iš Programos 

tikslų. Šia medžiaga grindžiami tarpdisciplininiai lokalios bendruomenės kultūrinio tapatumo, 

istorinės, kultūrinės ir komunikacinės atminties tyrimai. Dėmesio centre – sparčiai nykstanti 

didžiausia lietuvių sala Baltarusijoje – Gervėčių kraštas, tad šia atvejo analize siekiama ir 

fundamentinių tikslų – galimybės modeliuoti ir kitų už valstybės ribų gyvenančių lietuvių 

bendruomenių saviidentifikacijos, tapatumo kaitos tendencijas.  

LMT ekspertai atkreipia dėmesį, jog be projekto vykdytojų Gervėčių krašto sisteminiai 

tyrimai nėra atliekami, tad projekto tąsa reikalinga, rekomenduojama baigiamojoje projekto 

stadijoje dėmesį sutelkti lauko tyrimų medžiagos sisteminimui, analizei ir apibendrinimams.2  

2011 m. paskelbti 3 mokslo straipsniai, 5 šaltinių publikacijos, daug dėmesio skirta 

informacijos apie projektą ir tiriamąjį kraštą sklaidai (3 fotografijos parodos ir kt.). 

Fundamentinių tapatumo tyrimų svarbiausieji teoriniai rezultatai:  

- Tapatumas suprantamas kaip atviras ir dinamiškas vyksmas, individo kultūrinį tapatumą 

apsprendžia individualusis (subjektyvusis), socialinis ir kultūrinis veiksniai. Socialinis tapatumas 

tiksliau artikuliuojamas, labiau reglamentuotas, tuo tarpu kultūrinis tapatumas yra daugialypis ir 

atviras, nepaliaujamai besiplėtojantis vyksmas.  

- Kultūrinio tapatumo formavimuisi svarbūs kultūrinės individualizacijos procesai. 

Visaverčio tapatumo bruožai kaip individo privalėjimo ir atsakomybės jausmai tiesiogiai susiję su 

vertybiniais prioritetais, atkreiptas dėmesys į negatyvistinių nuostatų vyravimo visuomenėje 

(žiniasklaidoje) neigiamą įtaką ir kt.  

                                                 

 

 
1
 Mokslinių tyrimų projekto „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“ (Reg. Nr. VAT-

10058) ataskaitos ekspertinis vertinimas.  
2
 Mokslinių tyrimų projekto „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ (Reg. Nr. VAT-10063) ataskaitos 

ekspertinis vertinimas.  
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- Konstatuojama, jog žmogiškojo tapatumo tyrimai dabarties pasaulyje nebegali tenkintis 

moderniosios filosofijos paradigma. Viena iš naujų metodologinių prieigų - loginio racionalumo, 

kalbos ir individo tapatumo sąveikos tyrimas.  

- Gervėčių krašto kultūrinio kraštovaizdžio tyrimų metu lietuviškosios salos samprata 

pagrįsta kalbiniais, geografiniais, kultūriniais duomenimis. Lokalizuotos literatūroje ir archyviniuose 

šaltiniuose minėtos vietos, apie kurias iki šiol lietuvių ir baltarusių tyrėjai stokojo geografinių ir kt. 

duomenų.  

- 2011 m. ekspedicijos metu sukaupti duomenys (kalba, istorija, papročiai, muzikinė 

kultūra ir kt.) įgalino nubrėžti lietuvių kalbos vartojimo arealo ribas istoriniais laikais ir šiandien, 

tirti jo raidos procesus, išryškinti šiandieninius kultūrinio ir kalbinio arealo skirtumus.   

- Tiriant sakytinę krašto istoriją, biografinius pasakojimus, išryškėjo lietuviškąją tapatybę 

teigiančių, ginančių naratyvų stygius.  

 

2.2. 2 uždavinys Istorinės atminties diskurso, istorinės LDK atminties ir modernaus 
XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi, sovietmečio atminties ir jos valdymo, 
išeivijos atminties, savimonės ir išsaugoto tapatumo tyrimai 

Pagal Programos 2-ąjį uždavinį 2011 m. vykdyti 8 projektai (vienas jų 2010.07-2011.12 

trukmės, t.y. įgyvendintas, keturi baigiami 2012 m., trys – 2013 m.). Kai kurie projektai įtraukė 

kelių mokslo institucijų atstovus, taip pat ir užsienio, yra tarpdisciplininiai, ypač koreliatyvus 

istorikų ir sociologų bendradarbiavimas. Vis dėlto esami projektai aprėpia ne visus programoje 

numatytus uždavinius: kol kas kaip atskiras objektas netiriamas istorinės atminties diskursas (pats 

atminties fenomenas, jo raiškos ir ženklų įtaka kolektyvinei ir individualiai sąmonei, nacionaliniam 

tapatumui, valstybingumui, pilietinei visuomenei  (2.1). Tiesa, beveik visi projektai yra susiję su 2 

uždaviniu, tikėtina, jog juos pabaigus bus pateikta pakankamai teorinių įžvalgų, atskleidžiančių šį 

fenomeną ir paskatinančių tolesnius tyrimus. 2011 m. naujų 2 uždavinio projektų neatsirado, todėl 

išlieka pastebima chronologinė disproporcija – koncentruojamasi prie XX a. II pusės klausimų. 

Istorinę LDK atmintį ir įvairius modernaus XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi aspektus 

analizuoja trys projektai. Ekspertai teigiamai įvertino atliktus darbus ir išvadas, pateikdami keletą 

techninio pobūdžio pageidavimų: 

- Tęsti metodologiškai nauji modernių valstybių – Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos 

– tautų tapatybių ir istorinės LDK atminties, LDK istorijos, paveldo bei tradicijos, lietuvių, rusėnų, 

rusų etninių grupių tapatybių ir istorinės atminties XIV–XXI a. pradžioje teoriniai, istoriniai, 

sociologiniai bei filologiniai tyrimai („LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“, VAT-10061).  
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- Tyrinėtos atminties kultūros transformacijos urbanistinėse erdvėse („Atminties kultūrų 

formavimo strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse“, VAT-10001). Detaliau buvo išanalizuota 

Klaipėdos atminties kultūros, sovietmečio atminties kultūros ypatybės, atliekami muziejaus kaip 

atminties kultūros gimimo vietos Lietuvos miestuose analizė; tęsti sociologiniai tyrimai Vilniaus ir 

Kauno miestuose siekiant nustatyti atminties kultūrų tarp skirtingų epochų galimus perimamumus 

ir lūžius, analizuotas paveldosaugos ir atminties kultūros santykis, atliekami palyginamieji tyrimai.  

- Analizuotos diskusijos viešojoje erdvėje ir Seime atminties vietų kūrimo, atmintinų dienų 

nustatymo, tarpvalstybinių sutarčių, sovietinio paveldo, nuosavybės grąžinimo, istorijos tyrimų ir 

dėstymo tendencijų Lietuvoje klausimais, rekonstruojant savosios istorijos sampratas, išryškinant 

istorinio sąmoningumo formas ir įtampas, išgryninant politinius istorinę-kultūrinę atmintį 

formuojančius procesus („Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys“, VAT-

10028). Ekspertų nuomone, 2011 m. nuveikti darbai svarbūs taikant anksčiau parengtus teorinius 

analizės instrumentus. Išvadose akcentuoti kompleksiniai istorinio ugdymo trūkumai ir nuoseklios, 

kryptingos valstybinės istorijos politikos stoka, negatyvūs jos padariniai kolektyvinės atminties 

vientisumui, visuomenės nacionaliniam tapatumui, moralinei ir politinei sanglaudai (žr.: Mokslinių 

tyrimų projekto VAT-10028 ekspertinis įvirtinimas). 

 Sovietmečio kolektyvinę ir kultūrinę atmintį bei jos valdymą, to laikotarpio tapatumo formų 

kūrimo politiką bei atminties kaitą atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką analizuoja trys 

projektai: 

- Tyrinėti keli stalinizmo laikotarpio istorijos aspektai: visuomenės reakcija į 

beįsitvirtinantį sovietų režimą ir Lietuvos sovietinio politinio elito orientacija, būtinybė reflektuoti 

nacionalinius interesus („Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.“, VAT-10009). Pirmą kartą 

istoriografijoje išsamiau aptartas žmonių slapstymosi nuo sovietinio režimo represijų fenomenas, 

išanalizuota Lietuvos krikščionių bažnyčių tikinčiųjų pasipriešinimo religijos persekiojimui mastas, 

formos bei rezultatai. Analizuojant politinių reformų adaptavimą Lietuvos SSR, stalinizmo vietinę 

specifiką, tirti „tautinio komunizmo” vertinimai įvairių šalių sovietologų, taip pat ir lietuvių istorikų, 

darbuose, išnagrinėti esminiai sąjunginės ir vietinės sovietų valdžios požiūrio į lenkų tautinę 

mažumą skirtumai, padėties visame regione kontekste tirtos Lietuvos pramonės vystymo kryptys. 

- Rengtas straipsnių rinkinys, siekiant diferencijuoti tremtį išgyvenusių asmenų ir atskirų 

socialinių grupių patirtis („Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis Gulago tremtinių 

liudijimuose“, VAT-10025). Tikimasi, kad atskirų tremtinių grupių liudijimai gali pateikti vertingų 

įžvalgų bandant atskleisti kaip formuojamas bendras kolektyvinis tremties liudijimų diskursas ir 

kokią įtaką tokie liudijimai daro tapatybių formavimo procesams. Taip pat tiriama tremties 
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liudijimų recepcija bei jų vaidmuo kuriant bendrą komemoracijos politiką. Ekspertų nuomone, 

darbai vyksta nuosekliai, o atsižvelgiant į tai, kad straipsniai skelbiami anglų kalba, reikia tikėtis, 

kad knyga bus svarbi ir platesnei auditorijai (žr.: Mokslinių tyrimų projekto VAT-10025 ekspertinis 

įvirtinimas). 

- Rinkta empirinė medžiaga sovietmečio atminties žmonių gyvenimo istorijose tyrimams 

(„Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų santykiai“, VAT-

10048). Projekto vykdytojai atliko 181 biografinį interviu Lietuvoje, Vokietijoje, Izraelyje ir 

Lenkijoje.   

Lietuvių išeivijos ar diasporos atminties, savimonės ir išsaugoto tapatumo klausimus 

analizavo dviejų projektų dalyviai. Jų įdirbis daugiau empirinis, ekspertai konstatavo, jog 2011 m. 

moksliniai rezultatai ir mokslinė produkcija atitinka planuotąją:  

- Išsamiai įvairiais aspektais aptartos lietuvių išeivijos teisininkų publikacijos, parengta jų 

biografijų duomenų bazė („Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose“, VAT-10006; 

2011 m. projektas įgyvendintas).  

- Tirti kai kurie literatūriniai tekstai, aptartos išeivijoje dėl tapatinimosi su tautiškumu 

įvairiu metu vykusios diskusijos ir kt. („Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas 

emigracijoje“, VAT-10022).  

Pagal 2 uždavinį vykdytų projektų svarbesniais apibendrinimais laikytinos šios išvados: 

- LDK vaizdinio XIX–XX a. Lietuvos istorinėje kultūroje ir kai kurių etninių mažumų, visų 

pirma rusų, tapatybės tyrimai atskleidžia, kad LDK tradicija ir atmintis XX a. viduryje, maždaug 

1939–1960 m., patyrė svarbių pokyčių ir virsmų tiek istoriografijoje, tiek politikoje ir įvairių 

Lietuvos etninių grupių kolektyvinėje atmintyje. Po 1988–1990 m. ir iki šių dienų vyksta naujas LDK 

istorijos permąstymas. LDK tradicija savaime tampa moderniųjų tautų „atminties vieta“. Kita 

vertus, tautų istorijos fenomenai gali būti interpretuojami ir kaip LDK atminties vietos, tampančios 

LDK ir ATR erdvės šalių, dominuojančių tautų ir kitų etninių grupių (mažumų) susitikimų ir dialogų 

vietomis. 

- Atminties ir atminimo kultūrų tyrimai nacionaliniu lygmeniu leidžia hipotetiškai kalbėti 

apie 4 transformacijos etapus: XIX a. pab.–XX a. 3 deš. dominavo su tautiniu atgimimu susijusios 

asmenybės ir įvykiai. XX a. 3 deš.–1940 m. ir 1988 – ca. 2005 m. didžiojo lietuvių naratyvo 

smaigalyje atsidūrė LDK epocha ir Vytauto Didžiojo figūra. 1988 metais iš esmės buvo grįžta prie 

modifikuoto tarpukario atminties ir atminimo kultūrų modelio. 1940–1988 m. bandyta kurti 

sovietinę atminties kultūrą. Nuo ca. 2005 m. LDK praeitį į antrą planą nustumia atminties apie 

Nepriklausomybės praradimą siužetai. 
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- Interviu – sovietmečio žmonių gyvenimo istorijose – atsiskleidė esminės tyrimo 

tendencijos: vyresnio amžiaus informantai savo pasakojime daug dėmesio skiria gyvenimui 

ikikarinėje Lietuvoje ir mažiau noriai dalinasi savo gyvenimo faktais ir interpretacijomis 

sovietmetyje, jų dabarties laikų vertinimas nėra toks iliustratyvus biografiniais faktais ir 

interpretacijomis, vertinama ne per savo patirties prizmę, greičiau, remiamasi informacija, gauta 

massmedijų kanalais. Sovietmečiu gimusių informantų sovietmečio vertinimas labai priklauso nuo 

profesijos ir darbinės veiklos sovietmetyje ir galimybės turimą profesiją realizuoti Lietuvos 

nepriklausomybės laikais. 

- Išskirtinis išeivijos publikacijų valstybės ir teisės problematika bruožas – žymioji jų dauguma 

skirta praeičiai arba ateičiai, buvusiai arba būsimai Lietuvos valstybei ir teisei, ir tik palyginti menka 

dalis buvo parašyta esamuoju laiku. Viena vertus, margoje išeivijos teisininkų mokslinių ir mokslo 

populiarinimo darbų problematikoje gausiausiai atstovauta valstybės ir teisės praeitis, jos istorija. Kita 

vertus – tarpukario Lietuvos valstybės ir teisės problematika, gvildenama teisininkų darbuose 

išeivijoje, pynėsi su viltimis, kad juose išmąstytos idėjos būsiančios naudingos ateityje. 

- Literatūrinių tekstų apie emigracines patirtis ir pajautas būnant svetur atsiradimas 

nevienareikšmiškai pabrėžia etninės kilmės, priklausomybės vietai, savasties suvokimo siekį 

daugiakultūriniame pasaulyje, poreikį atrasti savąjį identitetą ir tai atskleisti tekste. Atliekamo 

sociologinio tyrimo pirminiai duomenys leidžia teigti, kad šiuolaikinės migracijos procese 

lietuviškas tapatumas iš vienos pusės yra veikiamas apolitinių nuostatų bei įsitikinimu karjeros 

galimybėmis užsienio šalyje, iš kitos – ilgesio šeimai ir Lietuvos socio-kultūrinei aplinkai. 

LMT ekspertai iš esmės teigiamai įvertino visų 2011 m. vykdytų 2 uždavinio projektų 

rezultatus – buvo toliau diskutuota dėl tyrimų metodų bei instrumentų, toliau renkama bei 

apdorojama empirinė medžiaga, rengti ir skelbti numatyti mokslo darbai, įvyko planuotos 

mokslinės konferencijos bei seminarai. Tiesa, ekspertai turėjo nemažai techninio pobūdžio pastabų 

dėl rezultatų skelbimo (ypač internetinėje erdvėje), informacijos apie renginius viešinimo, atkreipė 

dėmesį į kai kuriose ataskaitose nepakankamai atskleistą konkrečių vykdytojų indėlį.  

Vykdomų projektų apimtį bei specifiką lemia jų objektas – didelį tarptautinės mokslinės 

bendruomenės įdirbį turinti problematika (susijusi su „manipuliacijomis“ istorija bei atmintimi, 

tremtinių patirtimis) analizuojama daug platesniame teoriniame kontekste, kurį nors Lietuvos 

atvejį dažnai pasitelkiant kaip iliustraciją (kai kurie projektų: „Atminties kultūrų formavimo 

strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse“, VAT-10001, „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės 

konstravimo veiksnys“, VAT-10028, „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“, VAT-10061, 

darbai). Tuo tarpu „lietuviškos“ temos (autoriams besigilinant į naujus šaltinius ir naujas mūsų 
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istoriografijoje temas, pvz. susijusias su lietuvių išeivijos ar diasporos atminties, savimonės ir 

išsaugoto tapatumo klausimais, stalinizmo periodu („Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos 

darbuose“, VAT-10006, „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“, VAT-

10022, taip pat „Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.“, VAT-10009, ir tuo pačiu nemažai aukščiau 

minėtų projektų atskirų dalyvių darbų), daug labiau specializuotos, objektai gana siauri. Vis dėlto jų 

rėmuose surengtos arba planuojamos surengti mokslinės konferencijos, seminarai, straipsnių 

rinkiniai leidžia išplėsti problematikos spektrą.  

Projektai iš esmės vyksta pagal numatytą planą, atspindi tolygų 2 programos uždavinyje keltų 

klausimų analizės procesą. Projektai inicijavo daug svarbių naujų idėjų, paskatino gausios 

originalios empirinės medžiagos rinkimą bei sisteminimą (bibliografijos, istorijos šaltinių, įvairių 

interviu), jų finansinės sąlygos leido mokslininkams išplėsti tyrimus į užsienio šalis ir ten viešinti 

savo darbus, susipažinti su archyvų fondais ir mūsų bibliotekų nepasiekusiais aktualiais tyrimais. 

Įgyvendinant idėjas vyko intensyvus kūrybinis procesas, tačiau akivaizdu, kad projektų dalyvių 

starto pozicijos labai skirtingos – vieni naudojasi daugiamečiu įdirbiu (skelbia monografijas, kurių 

neparašysi per 1,5 metų), disponuoja tarptautiniais ryšiais, kiti dirba projektų eigoje, kaupia 

empirinę medžiagą. Pastarųjų rezultatai labiau turės išryškėti baigiamaisiais metais (2012 ar 2013). 

 

2.3. 3 uždavinys Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir 
tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros sukūrimas 

2011 m. pagal Programos 3 uždavinį vykdyti 7 projektai. Keturi jų yra tęstiniai ir baigiasi 2012 

m., trys – 2013 m. Visi projektai skirti šio uždavinio 3.2 priemonės „Sukurti kultūros paveldo ir 

tapatumo tyrimams būtiną infrastruktūrą“ temoms įgyvendinti. Du projektai skirti 3.2.2 temai – 

„Paveldo objektų ir duomenų skaitmeninimas ir sklaida (VAT 10015 „Skaitmeninis Lietuvos 

architektūros istorijos ir paveldo archyvas, SLAIPA”; VAT 10057 „Lietuvos egodokumentinis 

paveldas, LEGODOK“). Penki projektai skirti 3.2.1 temai – „Paveldo šaltinių tyrimai ir informacinių 

išteklių plėtra“ (VAT 10018 „Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2–4: XIX–XX a. Daugiatomio žodyno 

rengimas, 2-o ir 3-o tomų leidyba“; VAT 10039 „Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos 

šaltinių tyrimas ir sklaida“; VAT 10026 „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“; VAT 10014 

„Lietuvių egzodo paveldo likimai“; VAT 10047 „Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų etninės 

architektūros tyrimai“). 3 uždaviniui įvykdyti skirta lėšų suma yra antra pagal dydį tarp visų 

Programos uždavinių lėšų sumų. 

Priemonė 3.2 ir jos temos iš esmės yra praktinio pobūdžio ir tai apsprendė 2011 m. vykdytų 

projektų prioritetus ir gautus rezultatus. Projektai nukreipti į konkrečias paveldo apsaugos veiklas: 
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paveldo objektų skaitmeninimą, internetinę jų sklaidą, paveldo šaltinių suradimą ir tyrimą, paveldo 

objektų identifikavimą ir fiksavimą. Iš esmės liko nepadengta 3 uždavinio 3.1 priemonė, skirta 

kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimams. Todėl paveldo pažinimo ir apsaugos strateginiai 

tikslai į projektų uždavinius patenka fragmentiškai.  

Svarbu pabrėžti, kad projektų pagrindą sudarė Lietuvoje dar retai taikomos (arba apskritai 

naujos) paveldo išsaugojimo ir sklaidos metodikos. Vykdomi projektai inicijavo inovatyvius paveldo 

ir tapatumo tyrimams reikalingos bazės užtikrinimo būdus: biobibliografinio žodyno ir daugialypio 

istorinio-kultūrinio paveldo vadovo sudarymą (VAT 10018 „Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2–4: 

XIX–XX a. Daugiatomio žodyno rengimas, 2-o ir 3-o tomų leidyba“ ir VAT 10026 „Vadovas po 

Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“), senosios XVII–XVIII a. raštijos identifikaciją (VAT 10039 

„Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida“), skaitmeninių 

archyvų sudarymą: architektūros istorijos ir egodokumetų (VAT 10015 „Skaitmeninis Lietuvos 

architektūros istorijos ir paveldo archyvas, SLAIPA“ ir VAT 10057 „Lietuvos egodokumentinis 

paveldas, LEGODOK“). Galima tvirtinti, kad projektai įgyvendino modernius paveldo skaitmeninimo 

ir archyvavimo modelius. Naujų metodų taikymas suteikia solidų akademinį pagrindą šiuolaikinės 

paveldo sampratos suformavimui ateityje. 

Reikšminga ir tai, kad dalis projektų vykdytojų (ypač architektūros paveldo srityje) siekia 

optimizuoti materialaus paveldo apsaugą sąryšyje su visuomenės poreikiais, pvz. įtraukiant į 

paveldo apsaugą ir sklaidą edukacinius procesus. Dalis projektų savo veiklas orientuoja ne tik į 

materialaus paveldo apsaugą ir sklaidą, bet į tapatumo permąstymą istoriniame kontekste. 

Projektų metu vykdyti LDK paveldo tyrimai aktualizuoja LDK kultūros paveldą, padeda geriau 

pažinti istorinę tikrovę ir praturtina istorinę atmintį. 

Projektų veiklos nėra lokalios, bet identifikuoja materialų (buvusiose LDK žemėse) ir 

nematerialų paveldą (užsienio archyvai) ne tik Lietuvoje, bet regione. Inovatyvi projektų 

metodologija ir plati jų veiklų geografinė aprėptis be abejonės suteikia galimybę reintepretuoti 

Lietuvos paveldą, sąryšyje su istorine aplinka ir realiai prisideda prie šiuolaikinės paveldo 

sampratos kūrimo. Beveik visi vykdomi projektai suteikia galimybę paveldą įtraukti į tarptautinę 

paveldo tyrimų erdvę ir užtikrinti jo sklaidą moderniomis priemonėmis. 

Didesnė projektų dalis yra tarpdalykiniai. Jų vykdymo grupės jungia įvairių sričių 

mokslininkus. 

3 uždavinio projektų rėmuose buvo kuriama tolesniems paveldo ir tapatumo tyrimams 

būtina infrastruktūra. Tai bene didžiausias vykdytų projektų akademinė vertė ir įnašas į Lietuvos 

mokslą. Beveik visų vykdytų projektų empiriniai rezultatai išties įspūdingi. Visų projektų mastu 
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svarbiausi yra šie: suskaitmeninta 1000 ikonografinių architektūros vienetų, suskaitmeninta ir 

moderniai archyvuota (atvira ir optimaliai organizuota internetinė prieiga kiekvienam 

besidominčiam vartotojui) apie 210 archyvuose saugomų brėžinių, skenuota 5000 tūkstančių 

nuotraukų, ištirta apie 118 Lietuvos miestelių ir kaimų architektūrinis paveldas, ištirtos 102 

istorinės LDK vietovės ir užfiksuota apie 200 nykstančio paveldo objektų, sudaryti provizoriniai 

egodokumentinio paveldo telkinių Lietuvoje ir Lenkijoje sąrašai, surinkta 1469 pozicijų 

egodokumentų įrašai, surinkti 576 bibliografiniai įrašai. 

 

2.4. 4 uždavinys Įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, 
sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai 
ir kultūrai tyrimai 

Sprendžiant Programos 4 uždavinį, 2011 m. vykdyti 3 projektai (visi jie pradėti vykdyti 2010 

m. ir turi būti baigti įgyvendinti 2013 m.). Šie projektai apėmė tris Programos priemones. Kadangi 

šie Projektai vykdomi nuo 2010 m., o 2011 m. pagal šį uždavinį naujų projektų neatsirado, tai 

jiems, kaip ir praėjusiais metais, pagal Programos priemones būdinga tam tikra teminė 

disproporcija: tik vienas projektas – „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“ 

(Reg. Nr. VAT-10032) yra orientuotas į visas 3 priemones – globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų 

naujų iššūkių įvairiems tapatumams analizę. Kiti du projektai teminiu požiūriu yra siauresni – 

vienas jų – „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“ 

(Reg. Nr. VAT-10056) yra skirtas vienai atskirai priemonei – sekuliarizacijos iššūkiui, kitas – 

„Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ (Reg. Nr. VAT- 10038) apima dvi priemones 

– globalizacijos iššūkio ir kitų naujų šiuolaikinio pasaulio iššūkių (kalbiniam) tapatumui analizę.  

Teminiu požiūriu projektų vykdytojai labiausiai yra orientuoti į kultūrinio, religinio ir kalbinio 

tapatumo tyrimus, iššūkių požiūriu – į sekuliarizacijos ir globalizacijos iššūkių poveikio įvairiems 

tapatumams analizę. Tačiau ir tarp šių 3 projektų esama tam tikrų originalių bandymų atskleisti 

atskirų tapatumo rūšių patiriamų naujų iššūkių pobūdį (nihilizmo, cinizmo iššūkių poveikis 

kultūriniam, religiniam tapatumui bei jų tarpusavio santykiui)(„Religija ir kultūra: šiuolaikinio 

pasaulio iššūkiai tapatumui“, VAT- 10032).  

Ekspertai teigiamai įvertino visų 2011 m. pagal 4 Programos uždavinį vykdytų projektų 

metines ataskaitas ir rekomendavo projektus tęsti. Pažymėtina, kad projektų eiga leidžia tikėtis 

rimtų teorinių rezultatų, jų praktinio taikymo ir sklaidos, analizuojant svarbiausių šiuolaikinio 

pasaulio iššūkių poveikį įvairiems tapatumų tipams bei tapatumo transformacijoms.  
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Pagal 4 programos uždavinį vykdytų projektų svariais teoriniais rezultatais galime laikyti šias 

išvadas: 

- Sekuliarizacijos kaip šiuolaikinio pasaulio iššūkio samprata negali būti paremta vien 

individo ir visuomenės santykio plotmėje vykstančių procesų analize. Tačiau sekuliarizacijos 

sampratą atremiant į ontologinės plotmės analizę, negalima išleisti iš akių religijos fukcionavimo 

socialinėje sferoje reikšmės. 

- Sekuliarizacijos sąlygomis akcentuojama socialinė religijos prasmė reiškia ne tik religijos 

prasmės pasisavinimą (imanentizavimą), bet ir atskleidžia socialinį santykį kaip tokį, kuris šaukiasi 

religinės prasmės (transcendencijos imanencijoje). 

- Nihilizmo sampratos vienu svarbiausių aspektų laikytinas nihilizmo ir tikrovės santykis, 

kurio traktavimas, savo ruožtu, priklauso nuo paties teorinio požiūrio į tikrovę/realybę. 

- Santykio su Tikrove kriterijus leidžia atskirti cinizmo ir nihilizmo fenomenus bei išryškinti 

jų specifiką. Tačiau šis santykis priklauso nuo pačios tikrovės traktavimo. 

- Šventybės ir „pasaulietiškumo“ priešprieša nelaikytina esminiu Šventybės prasmę 

konstatuojančiu momentu. Pamatiniu šventybės prasmę konstituojančiu principu laikytinas tam 

tikras absoliučios ribos brėžimo gestas, kurio ištakų reikia ieškoti anapus objektyvios duotybės ir 

subjektyvios savivalės priešpriešos. 

- Šiuolaikinėje popkultūroje vykstantys tradicinį religinį požiūrį perkonstruojantys procesai 

laikytini platesnio socialinio – kultūrinio proceso dalimi, o jų interpretacija reikalauja naujų teorinių 

konceptų sukūrimo („Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“, VAT-10032). 

- Katalikų bažnyčios diskurso kaita, jos perėjimas prie bioetikos, šeimos bei moralinių, 

vertybinių problemų, keliamų visose, tarp jų ir politinėje srityje, parodė dar vieną Katalikų 

bažnyčios veikimo viešojoje sferoje posūkį, reiškusį, jog Katalikų bažnyčia perkelia savo dalyvavimo 

viešajame gyvenime strategijas į pilietinės visuomenės sferą. Kaip rodo tyrimo duomenys Katalikų 

bažnyčios aktyvus dalyvavimas viešajame Lietuvos gyvenime, patvirtinantis religijos 

deprivatizacijos reiškinį, bei parodantis religijos dalyvavimą daugelio kitų institucijų veikloje 

prieštarauja sekuliarizacijos instituciniame lygmenyje tezei („Sekuliarizacijos proceso ypatumai 

Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“, VAT-10056). 

Kita vertus, reikia pastebėti, kad įgyvendinant projektus, 2011 m. atlikti skirtingos apimties ir 

skirtingo pobūdžio darbai. Antraisiais projektų vykdymo metais išryškėjo gana skirtingas vykdytojų 

pasirengimas atlikti užsibrėžtus mokslinius tyrimus. Nors Programa neabejotinai orientuota į 

poveikį visuomenei, to nereikėtų suprasti kaip paviršutiniško taikomojo pobūdžio tyrimų 

skatinimo. Tai reiškia, kad tik tvirtais teoriniais metodologiniais pagrindais besiremiantys projektai 
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gali pasiekti ne bet kokį, o reikiamą poveikį visuomenei. Tad ypatingai svarbu, kad vykdant šį 

Programos uždavinį, orientuotą į šiuolaikinio pasaulio iššūkių įvairiems tapatumams analizę, būtų 

išlaikytas balansas tarp empirinio pobūdžio tyrimų ir teoriškai metodologiškai orientuotų tyrimų. 

Analizuojant globalizacijos, sekuliarizacijos poveikį kultūriniam ir religiniam tapatumui bei jų 

tarpusavio santykio transformacijoms, tokį balansą ne visada pavyko pasiekti. Kai kurie projektai 

(„Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“, Reg. Nr. 

VAT-10056) nesiorientuoja į savarankiškus bent kiek originalesnius teorinės sekuliarizacijos 

sampratos tyrimus, teorinę dalį suprasdami daugiau kaip literatūros apžvalgą, ir visą dėmesį 

sutelkdami į labai svarbų, tačiau be rimtos originalios teorinės platformos sunkiai įgyvendinamą 

sekuliarizacijos raiškos visuomenėje tyrimą. Šitaip net ir tokia svarbi ir įdomi problema kaip 

Katalikų bažnyčios vaidmuo viešajame Lietuvos gyvenime neturi tvirtesnių teorinių tyrimo 

pagrindų, tėra menkai išryškinta šio tyrimo sąsaja su sekuliarizacija kaip iššūkiu religiniam 

tapatumui, kadangi pati sekuliarizacijos samprata lieka paviršutiniška ir teoriškai miglota. Šitaip 

pats tyrimas tampa iliustratyvus.  

Kitas projektas („Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“, Reg. Nr. VAT-

10032), priešingai, telkiantis kur kas rimtesnes teoretikų pajėgas, yra kaip tik besiorientuojantis į 

globalizacijos bei sekuliarizacijos poveikio tapatumams esmingų aspektų teorinę analizę, jis taip 

pat apima ir kitų iššūkių kultūriniam ir religiniam tapatumui – nihilizmo, cinizmo fenomenų – 

teorinę analizę. 2011 m. atlikto tyrimo metu pasiekta apčiuopiamų metodologiškai vertingų 

sekuliarizacijos, globalizacijos, nihilizmo, cinizmo sampratos tyrinėjimo rezultatų, paskelbtų 8 

moksliniuose straipsniuose ir parašytoje dalyje monografijos. Tačiau, kaip pastebėjo ir ekspertai, 

šiuos teoriškai vertingus tyrimų rezultatus būtina plačiau pristatyti ne tik mokslinei, bet ir plačiajai 

visuomenei, į ką projekto vykdytojai, šiame tyrimo etape nesiorientavo. 

Analizuojant iššūkius kalbiniam tapatumui („Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės 

lūžiai“, Reg. Nr. VAT-10038), kaip ir praėjusiais metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas 

konkrečių kalbinės praktikos duomenų rinkimui bei tų duomenų viešam aptarimui žiniasklaidoje ir 

kt. Tačiau jei pirmaisiais projekto vykdymo metais tai galėjo liudyti neblogą projekto startą, tai 

antraisiais metais jau būtų buvę galima tikėtis rimtesnio teorinio apibendrinimo.  

Kadangi visi 3 pagal ketvirto uždavinio priemones vykdyti projektai pradėti 2010 m., galime 

stebėti tą patį disbalansą kaip ir praeitais metais: nebuvo projektų, orientuotų į etninio, valstybinio 

tapatumo sričių ir joms kylančių iššūkių tyrimus. Taip pat nebuvo projektų, orientuotų į šiuolaikinio 

pasaulio iššūkių individo tapatumui ir jo savivokai tyrimus. Nepakankamai buvo tyrinėti ir naujieji 

iššūkiai, juos išskiriant, identifikuojant ir įvardijant kaip ypatingas šiuolaikinio pasaulio realijas. Į tai 
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ne tik reikėtų atsižvelgti rengiant būsimus kvietimus, bet gal netgi skelbti tikslinius kvietimus 

atskiroms konkrečioms priemonių temoms. 

 

2.5. 5 uždavinys Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės 
infrastruktūros koncepcijos rengimas 

Vykdant Programos 5 uždavinį, buvo realizuojamas ir 2011 m. užbaigtas 1 projektas – 

„Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė” (Reg. Nr. 

VAT-10029). Jo vykdymo metu, įgyvendinant „Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį“ 

(Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis. Vilnius, 2011) ir Projekte užsibrėžtus uždavinius, 

buvo bandoma metodologiškai pagrįsti lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo 

(LMTPIT) modelį, parengti galimybių studiją, atlikti situacijos analizę Lietuvoje ir Europoje. Projekto 

vykdytojai pasirašė preliminaraus bendradarbiavimo sutartis su DARIAH ir Europeanos tinklais. 

Galutinis (apibendrinamasis) Projekto veiklų rezultatas yra “Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo 

infrastruktūrų tinklo prototipo modelio aprašymas.  

Su Švietimo ir mokslo ministerija Projekto vykdytojams nepavyko susitarti dėl Lietuvos 

dalyvavimo DARIAH tinkle nacionalinio partnerio lygmenyje. Sutartis su DARIAH buvo pasirašyta tik 

institucinio partnerio (Vilniaus universitetas) lygmenyje. Vilniaus universitetas instituciškai 

prisijungė ir prie Europeanos CCPA.  

LMT ekspertai Projekto rezultatus įvertino labai kritiškai. Ekspertų nuomone „Projekto 

vykdytojams nepavyko sukurti kokybiško  modelio, kuris leistų ateityje įgyvendinti Paveldo ir 

istorijos tyrimų infrastruktūrą ar Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklą”3.  

Ekspertų nuomone, “Tiek galimybių studijos, tiek ir “Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo 

infrastruktūrų tinklo prototipo modelio aprašymo" dalys apie Europos HSM infrastruktūras yra 

paviršutiniškos ir nekokybiškos. Kompetencijos trūkumą gerai iliustruoja pavyzdys, kad galimybių 

studijoje net svarbiausio Europos strateginio forumo - European Strategy Forum for Research 

Infrastructures- pavadinimas yra išverstas netiksliai, o jo HSM srities infrastruktūros aprašomos vos 

keliomis pastraipomis. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų duomenų bazė www.riportal.eu 

visai neanalizuota. Kokybiškai neatlikus tokios analizės negalėjo būti tinkamai įgyvendintas 3 

projekto uždavinys "Atlikti Europinės panašių infrastruktūrų kūrimo patirties ir lietuviško tinklo 

paneuropinių ir pasaulinių sąsajų analizę". Galimybių studijoje Europos teisinių dokumentų 

                                                 

 

 
3 Mokslinių tyrimų projekto „Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė” (Reg. Nr. 

VAT-10029)  ataskaitos ekspertinis vertinimas 
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analizėje yra paminėtas vos vienas tikras teisinis dokumentas- 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 723/2009 „Dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) 

Bendrijos teisinio pagrindo“4. 

Tenka pripažinti ir Projekto vykdymo grafiko, planavimo trūkumus, kurie atsispindi keletą 

kartų keistoje sąmatoje.  

Taigi, LMT ekspertams vertinant projektą, suabejota Informacinės Lituanistinių mokslo 

tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelio aprašymo kokybe ir išsamumu, todėl, 

manoma, kad anksti prognozuoti ir jo įgyvendinimui reikiamas lėšas (projekte pateikiama 

preliminari artimiausio dešimtmečio darbų sąmatą, įgalinanti sukurti siūlomą Informacinę 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastrūktūrą, numatomi ir finansavimo šaltiniai -  ES ir  

LMT). Abejojama ir siūlomo modelio plėtros vizija – į jį įtraukiamos įvairiarūšės, sunkiai 

suderinamos ir skirtingos brandos „institucijos“, nors siūloma infrastruktūra, susiejanti 

savarankiškus tinklo mazgus (arba institucijas su savo valdomais informaciniais ištekliais ir 

infrastruktūromis), tokią jungtį įgalina. Taip pat pastebėta, jog pasiūlytas modelis nepakankamai 

grindžiamas Europos ar pasaulio praktikos pavyzdžiais. 

Pasigesta ir siūlomo HISTORIUS infrastruktūros modelio institucinio įvertinimo, t.y., diskusijos 

su suinteresuotomis Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. Viešą projekto metu parengtos 

galimybių studijos ir Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelio 

svarstymą siūlo ir projekto vykdytojai.  

 

                                                 

 

 
4 Ten pat. 
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3. Išvados ir rekomendacijos 

Vykdymo grupė, atsižvelgdama į Programos paskirtį, tikslus bei uždavinius, išanalizavo 2011 

m. vykdytus projektus. Projektų ekspertiniai vertinimai bei Programos rengimo bei valdymo grupės 

išvados atskleidė, kad dauguma projektų yra sėkmingai realizuojami arba jau realizuoti. 

Įgyvendinant projektus gauti teoriniai ir empiriniai rezultatai buvo neabejotinai verti valstybės 

paramos bei investicijų, t. y. įgyvendinant projektus jau šiame etape buvo pateikta vertingų ir 

originalių moksliniu požiūriu, aktualių valstybei bei visuomenei išvadų, kurios teigiamai paveiks ne 

tik humanitarinių mokslų situaciją, bet ir padidins jo svorį bei teigiamą įtaką visuomenėje. Nauji 

Programos vykdytų projektų tyrimai neabejotinai prisidės ir prie humanitarinės srities tyrimų 

integravimosi į Europos bei pasaulio kontekstą. 

Vykdymo grupės atlikta pagal Programą 2011 m. vykdytų projektų analizė leidžia padaryti 

šias išvadas apie Programos vykdymą bei pateikti tokias rekomendacijas (pagal Programos 

uždavinius): 

1 uždavinys 2011 metais tęsiami du 2010-ųjų metų Programos 1 uždavinio projektai. 

Tapatumo problema tiriama teoriniu lygiu. Projekte “Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: 

tarp tradicijos ir inovacijos” (Reg. Nr. VAT-10058) aktualizuojami nauji jos aspektai, iš dalies 

atnaujintos ir metodologinės prieigos, kas leistų tikėtis tapatumo sampratos praplėtimo ir 

korekcijų. 

Atliekami ir lokaliniai ne Lietuvoje gyvenančios etninės lietuvių bendruomenės tyrimai. 

Projekto “Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas” (Reg. Nr. VAT-10063) metu sukaupti 

empiriniai duomenys, kurių sisteminimas ir analizė leidžia įvertinti tiek šio krašto materialaus ir 

nematerialaus paveldo situaciją, tiek šiandieninę tapatumo sampratą, jos kaitos tendencijas.  

Tyrėjų teikiamos rekomendacijos gali prisidėti prie individualiosios kultūrinės ir socialinės 

tapatybės puoselėjimo, tautinės, kultūrinės tapatybės tęstinumo ir kultūros paveldo išsaugojimo. 

Įvertinus vykdomų projektų įdirbį ir rezultatus, akivaizdu, jog Programos 1 uždavinys, 

tapatumo sampratos, raiškos, raidos tyrimai, nematerialiojo paveldo sampratos apmąstymai 

išlieka aktualūs. 2011 metais mažai skirta dėmesio 1.4. priemonei – nematerialiojo paveldo 

tyrimams ir jo sampratos permąstymui (nors kaupiami empiriniai įgalina ir šios temos refleksiją.). 

Fundamentiniai teoriniai tapatumo tyrimai dar turi būti tęsiami bei skatinami. 

Tikslinga LMT duomenų bazėje sukurti atvirą prieigą prie Programos projektų metu 

skelbiamų mokslo publikacijų (galbūt „Lituanistikos“ duomenų bazės terpėje), arba paskelbti 

informaciją apie projektų vykdytojų publikacijas. Tai padėtų vienoje Programoje dirbantiems 

tyrėjams suvokti esamą įdirbį, tyrimų lauką ir problematiką, skatintų jų dialogą. Tai ir vienas iš 
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galimų informacijos apie valstybės finansuojamus tyrimus sklaidos būdų - šiuo metu dauguma 

mokslinių publikacijų skelbiama specializuotose mokslo žurnaluose, konferencijos medžiagos 

rinktinėse, tad jų sklaida dažnai ribota. 

2 uždavinys Programa neabejotinai paskatino 2 uždavinio – istorinės atminties bei tautinio 

tapatumo - tyrimus. Jie išsiplėtojo įvairios problematikos kryptimis, inicijavo gausios empirinės 

medžiagos kaupimą bei apdorojimą, įvairių sričių/šalių mokslininkų bendradarbiavimą, įsigilinimą į 

tarptautinę patirtį ir originalų lietuvių kultūrinio bei socialinio tapatumo, atminties problemų 

konceptualizavimą. Nemažai programos projektų iš esmės tik įpusėjo, pusantrų ar net mažiau 

metų darbo laikotarpis vertintinas kaip pradinis etapas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tautinio tapatumo ir ypač istorinės atminties diskurso tyrimai 

(programos 2-ojo uždavinio) Lietuvoje yra nauji, be to, prie jų dirbantys mokslininkai projektiniams 

įsipareigojimams gali skirti tik dalį savo laiko. Todėl skatintinas tokio pobūdžio tyrimų plėtojimas, 

naujos problematikos įtraukimas, įvairių sričių mokslininkų bendradarbiavimas.  

Situacija, kai aktualiausi atminties diskurso, nacionalinio tapatumo klausimai (2 uždavinio 2.1 

priemonė) vis dar laukia tyrinėtojų, o projektų vadovai susiduria su sunkumais formuluodami 

teorinius rezultatus, rodo esamų tyrimų būklę. Vargu ar šį simptomą būtų galima pašalinti 

nesukaupus „kritinės masės“ specialių tyrimų, įgalinančių daryti apibendrinimus, įžvelgti būtent 

Lietuvos visuomenės ir lietuvių tapatumo slinktis.  

Numatant tolesnę 2 uždavinio tyrimų plėtotę reikėtų išplėsti tyrimų chronologinius rėmus, 

vis dėlto reikia pastebėti, jog pajėgų sutelkimas prie XX a. II pusės tyrimų liudija jų aktualumą ir 

kartu sudaro gerą galimybę pagilinti šio laikotarpio problemų pažinimą. 

3 uždavinys Vykdomi projektai iš esmės yra praktinio pobūdžio ir nukreipti į konkrečias 

paveldo objektų ir šaltinių fiksavimo, identifikacijos, skaitmeninimo ir archyvavimo veiklas. Paveldo 

pažinimo ir apsaugos strateginiai tikslai projektuose paliečiami fragmentiškai. Kita vertus, projektų 

rėmuose puikiai atlikti infrastruktūros kūrimo darbai sudaro pagrindą kultūros paveldo ir 

visuomenės sąveikos tyrimams ateityje. Reikšminga, kad dalis projektų vykdytojų (ypač 

architektūros paveldo srityje)  siekia optimizuoti materialaus paveldo apsaugą sąryšyje su 

visuomenės poreikiais, pvz. įtraukiant į paveldo apsaugą ir sklaidą edukacinius procesus. Dalis 

projektų aktualizuoja LDK kultūros paveldą, padeda geriau pažinti istorinę tikrovę, praturtina 

istorinę atmintį ir tokiu būdu prisideda tapatumo permąstymui istoriniame kontekste.  

Programos 3 uždavinio rėmuose vykdomi projektai ir jų veiklos turėtų būti optimaliau 

subalansuotos pagal siūlomas priemones. Projektų veiklos neturėtų koncentruotis ties keletu 3 

uždavinio priemonių (paveldo šaltinių tyrimai, objektų ir duomenų skaitmeninimas ir sklaida). 
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Būsimus projektų vykdytojus derėtų skatinti vykdyti veiklas pagal visas numatytas 3 uždavinio 

prioritetines temas. 

4 uždavinys Vykdant projektus pagal Programos 4 uždavinį, jau šiame etape pasiekta svarių 

teorinių rezultatų išryškinant sekuliarizacijos, nihilizmo ir cinizmo sampratas, analizuojant 

globalizacijos, sekuliarizacijos poveikį kultūriniam, religiniam tapatumui bei jų santykio 

transformacijoms, sekuliarizacijos proceso analizę projektuojant į šiuolaikinio socialinio pasaulio 

terpę. Analizuojant iššūkius kalbiniam tapatumui toliau buvo renkami šiuolaikinės kalbinės 

praktikos duomenys. 

Įgyvendinant pagal Programos 4 uždavinį tęsiamus projektus, būtina siekti aukšto teorinio 

tyrimų lygmens balanso su projektų idėjų populiarinimu ir sklaida platesniu mastu, praktinių 

empirinių duomenų rimtesnio teorinio įprasminimo.  

Siekiant šio uždavinio įgyvendinimo, būtina skatinti projektų kūrimą bei mokslinių tyrimų 

vykdymą pagal kitas, dar netyrinėtas šio uždavinio priemones ir temas. 

5 uždavinys Galima konstatuoti, kad Projekto ,,Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo 

infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė“ (akronimas HISTORIUS-P, VAT-10029) vykdymo 

metu, buvo bandoma padėti pagrindus Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklui 

sukurti ir pateikti jo modelį.  

Projektu siekta parengti koncepciją, sukurti galimybių studiją, atlikti specifikaciją, t. y. 

projektavimo fazės parengiamąsias veiklas ir kt.  

Pažymėtina, kad Projekto uždaviniai buvo vykdomi paraleliai su Programos 3 uždavinyje 

vykdomu paveldo ir tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros kūrimu. Kitaip tariant, lituanistinių 

mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo projektavimas vyko (ir tebevyksta) minėtam tinklui 

nuolat kintant, plečiantis, atsirandant naujoms infrastruktūroms, o tai sukuria papildomas 

problemas tokio tipo projektų realizavimui.  

Tačiau LMT ekspertų nuomone, “tiek galimybių studijos, tiek ir „Lituanistinių mokslo tyrimų 

ir paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelio aprašymo“ dalys apie Europos HSM 

infrastruktūras yra paviršutiniškos ir nekokybiškos. Kompetencijos trūkumą gerai iliustruoja 

pavyzdys, kad galimybių studijoje net svarbiausio Europos strateginio forumo – European Strategy 

Forum for Research Infrastructures- pavadinimas yra išverstas netiksliai, o jo HSM srities 

infrastruktūros aprašomos vos keliomis pastraipomis. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 

duomenų bazė www.riportal.eu visai neanalizuota. Kokybiškai neatlikus tokios analizės negalėjo 

būti tinkamai įgyvendintas 3 projekto uždavinys "Atlikti Europinės panašių infrastruktūrų kūrimo 

patirties ir lietuviško tinklo paneuropinių ir pasaulinių sąsajų analizę". Galimybių studijoje Europos 
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teisinių dokumentų analizėje yra paminėtas vos vienas tikras teisinis dokumentas – 2009 m. 

birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 „Dėl Europos mokslinių tyrimų 

infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo“. „Lituanistinių mokslo tyrimų ir 

paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelio aprašyme" kaip svarbiausia problema ir naujos 

infrastruktūros kūrimo atskaitos taškas yra įvardintas skaitmeninimas humanitariniuose ir 

socialiniuose moksluose. Toks požiūris akivaizdžiai yra per siauras, nes infrastruktūros 

moksliniuose tyrimuose suprantamos gerokai plačiau, t.y. kaip priemonės, ištekliai ir su jais 

susijusios paslaugos, kuriomis naudojasi mokslo bendruomenė atlikdama mokslinius tyrimus.  

Siūloma infrastruktūra būtų iš esmės tik portalas internete, kurio dalyviais projekto 

vykdytojai mato apie 10 mokslo ir studijų institucijų, 15 valstybės archyvų, 106 muziejai ir net 2716 

bibliotekų. Kita vertus, bibliotekos Lietuvoje ir taip yra sujungtos į nacionalinį tinklą, o paveldo ir 

istorijos (pabrėžtina) infrastruktūrose Europoje bibliotekos nedalyvauja dėl gerokai skirtingų HSM 

tyrimų infrastruktūrų ir bibliotekų tikslų bei veiklos.  

Siūlomo modelio aprašyme visiškai nėra išanalizuotos galimos sąveikos su Europos 

infrastruktūromis.  

 Informacinė Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelio 

struktūra yra aprašyta itin bendrai”5.  

Galutinė ekspertų išvada yra, kad Projekto vykdytojams “nepavyko sukurti kokybiško  

modelio, kuris leistų ateityje įgyvendinti Paveldo ir istorijos tyrimų infrastruktūrą ar Lituanistinių 

mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklą”6. 

 Tuo tarpu, anot ekspertų, “Projekto vadovo siūlymas viešai svarstyti parengtą galimybių 

studiją ir Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelį yra 

konstruktyvus”7. 

Siekiant šio uždavinio įgyvendinimo, taip pat būtina toliau skatinti projektų kūrimą bei 

mokslinių tyrimų vykdymą pagal  šio uždavinio priemones ir temas. 

 

 

                                                 

 

 
5 Mokslinių tyrimų projekto „Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė” (Reg. Nr. 

VAT-10029) ataskaitos ekspertinis vertinimas. 
6 Ten pat. 
7 Ten pat. 
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5. Priedai 

 

5.1. 1 priedas. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2011 m. vykdomų projektų metinių ir baigiamųjų ataskaitų vertinimo 
rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sutarties 
reg. Nr. 

Projekto 
vadovas 

Projekto pavadinimas 
Vykdančioji 
institucija 

Užda-
vinys 

Planuotos 
lėšos 2011 m., 
tūkst. Lt 

2011 m. 
panaudota 
lėšų, tūkst. Lt 

Ataskaitos 
reg. Nr 

Galutinė 
ekspertų išvada 

Programos projektų pagal 1-3-5 uždavinius 2011 m. ataskaitų įvertinimas  

1 VAT-
10018 

VAT-
07/2010 

Lijana 
Natalevičienė 

Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2–4: 
XIX–XX a. Daugiatomio žodyno 
rengimas, 2-o ir 3-o tomų leidyba 

Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas 

3 123,6 123,4 VAT-
07/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

2 VAT-
10015 

VAT-
08/2010 

Vaidas Petrulis Skaitmeninis Lietuvos architektūros 
istorijos ir paveldo archyvas 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 99,0 99,0 VAT-
08/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

3 VAT-
10039 

VAT-
10/2010 

Ona 
Aleknavičienė 

Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus 
lituanistikos šaltinių tyrimas ir 
sklaida 

Lietuvių kalbos 
institutas 

3 165,3 165,3 VAT-
10/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

4 VAT-
10026 

VAT-
11/2010 

Aistė Paliušytė Vadovas po Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę 

Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas 

3 112,9 112,9 VAT-
11/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

5 VAT-
10014 

VAT-
12/2010 

Dalia Kuizinienė Lietuvių egzodo paveldo likimai Vytauto Didžiojo 
universitetas 

3 85,3 85,3 VAT-
12/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

6 VAT-
10029 

VAT-
15/2010 

Rimvydas 
Laužikas 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir 
paveldo infrastruktūrų tinklo 
kūrimas: projektavimo fazė 

Vilniaus 
universitetas 

5 245,3 214,1 VAT-
15/2010-
AB 

AT patvirtinti, 
projektą laikyti 
neįgyvendintu 

7 VAT-
10058 

VAT-
16/2010 

Bronislavas 
Juozas 
Kuzmickas 

Individo socialinis ir kultūrinis 
tapatumas: tarp tradicijos ir 
inovacijos 

Mykolo Riomerio 
universitetas 

1 182,3 172,1 VAT-
16/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

8 VAT-
10063 

VAT-
17/2010 

Saulė 
Matulevičienė 

Gervėčiai: istorinė atmintis ir 
kultūrinis tapatumas 

Vilniaus 
universitetas 

1 217,3 216,2 VAT-
17/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 
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9 VAT-
10047 

VAT-
20/2010 

Rasa Bertašiūtė Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų 
etninės architektūros tyrimai 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 100,2 100,2 VAT-
20/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

10 VAT-
10057 

VAT-
21/2010 

Arvydas 
Pacevičius 

Lietuvos egodokumentinis paveldas Vilniaus 
universitetas 

3 146,3 146,0 VAT-
21/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

 1 477,5 1 434,5  

Programos projektų pagal 2-4 uždavinius 2011 m. ataskaitų įvertinimas 

1 VAT-
10001 

VAT-
01/2010 

Alvydas 
Nikžentaitis 

Atminties kultūrų formavimo 
strategijos Lietuvos urbanistinėse 
erdvėse 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2 199,6 195,1 VAT-
01/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

2 VAT-
10009 

VAT-
02/2010 

Regina 
Laukaitytė 

Stalinizmas Lietuvoje 1944-1953 m. Lietuvos istorijos 
institutas 

2 46,4 46,1 VAT-
02/2010-
AM 

ATpatvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

3 VAT-
10022 

VAT-
03/2010 

Daiva Dapkutė Lietuviai pasaulyje: tautinio 
identiteto išsaugojimas emigracijoje 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2 115,7 115,7 VAT-
03/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

4 VAT-
10006 

VAT-
04/2010 

Mindaugas 
Maksimaitis 

Valstybės ir teisės problemos 
lietuvių išeivijos darbuose 

Mykolo Romerio 
universitetas 

2 98,7 66,2 VAT-
04/2010-
AB 

AT patvirtinti, 
projektą laikyti 
įgyvendintu 

5 VAT-
10025 

VAT-
05/2010 

Violeta 
Davoliūtė 

Atminties žemėlapiai: trauma, 
tapatybė ir tremtis Gulago tremtinių 
liudijimuose 

Lietuvių literatūros 
ir tautosakos 
institutas 

2 56,0 56,0 VAT-
05/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

6 VAT-
10028 

VAT-
06/2010 

Raimundas 
Lopata 

Istorijos politika kaip tautos ir 
valstybės konstravimo veiksnys 

Vilniaus 
universitetas 

2 174,8 174,6 VAT-
06/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

7 VAT-
10032 

VAT-
13/2010 

Rita Šerpytytė Religija ir kultūra: šiuolaikinio 
pasaulio iššūkiai tapatumui 

Vilniaus 
universitetas 

4 180,1 179,3 VAT-
13/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

8 VAT-
10038 

VAT-
14/2010 

Loreta 
Vaicekauskienė 

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir 
tapatybės lūžiai 

Lietuvių kalbos 
institutas 

4 137,6 137,6 VAT-
14/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

9 VAT-
10048 

VAT-
18/2010 

Dalia Leinartė 
(Marcinkevičien
ė) 

Sovietmečio atmintis Lietuvos 
gyvenimo istorijose: viešųjų ir 
privačiųjų diskursų sąryšiai 

Vilniaus 
universitetas 

2 176,4 173,5 VAT-
18/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 
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10 VAT-
10061 

VAT-
19/2010 

Alfredas 
Bumblauskas 

LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs 
tapatumai 

Vilniaus 
universitetas 

2 159,0 159,0 VAT-
19/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

11 VAT-
10056 

VAT-
22/2010 

Jolanta 
Kuznecovienė 

Sekuliarizacijos proceso ypatumai 
Lietuvoje: viešo ir privataus 
religingumo sankirtos 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

4 123,9 123,9 VAT-
22/2010-
AM 

AT patvirtinti, 
projekto 
įgyvendinimą tęsti 

  1 468,2 1 427,0   
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5.2. 2 priedas. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ programos projektai pagal uždavinius ir jiems 2011 m. skirtos lėšos 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Vykdanti institucija 
Užda-
vinys 

Terminai 
Iš viso 
skirta 

projektui 
2011 m. 

Programos I uždavinys  

1 VAT-10058 VAT-16/2010 Bronislavas 
Juozas Kuzmickas 

Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp 
tradicijos ir inovacijos 

Mykolo Romerio 
universitetas 

1 2010.09-
2012.07 

364.700 182.300 

2 VAT-10063 VAT-17/2010 Saulė 
Matulevičienė 

Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas Vilniaus universitetas 1 2010.09-
2012.10 

427.900 218.200 

  792.600 400.500 

Programos II uždavinys  

3 VAT-10001 VAT-01/2010 Alvydas 
Nikžentaitis 

Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos 
urbanistinėse erdvėse 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2 2010.07-
2013.06 

592.700 199.600 

4 VAT-10009 VAT-02/2010 Regina Laukaitytė Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m. Lietuvos istorijos 
institutas 

2 2010.07-
2013.06 

208.000 46.400 

5 VAT-10022 VAT-03/2010 Daiva Dapkutė Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas 
emigracijoje 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2 2010.09-
2012.12 

284.000 115.700 

6 VAT-10006 VAT-04/2010 Mindaugas 
Maksimaitis 

Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos 
darbuose 

Mykolo Riomerio 
universitetas 

2 2010.07-
2011.12 

122.100 98.700 

7 VAT-10025 VAT-05/2010 Violeta Davoliūtė Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis 
Gulago tremtinių liudijimuose 

Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

2 2010.07-
2012.12 

218.000 56.000 

8 VAT-10028 VAT-06/2010 Raimundas 
Lopata 

Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo 
veiksnys 

Vilniaus universitetas 2 2010.09-
2012.07 

316.800 174.800 

9 VAT-10048 VAT-18/2010 Dalia Leinartė 
(Marcinkevičienė) 

Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: 
viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai 

Vilniaus universitetas 2 2010.09-
2012.12 

425.000 176.400 

10 VAT-10061 VAT-19/2010 Alfredas 
Bumblauskas 

LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai Vilniaus universitetas 2 2010.09-
2013.06 

500.100 159.000 

  2.666.700 1.026.600 

Programos III uždavinys  

11 VAT-10018 VAT-07/2010 Lijana 
Natalevičienė  

Lietuvos dailininkų žodynas, t, 2–4: XIX–XX a, 
Daugiatomio žodyno rengimas, 2-o ir 3-o tomų leidyba 

Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas 

3 2010.07-
2013.06 

472.300 123.600 
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12 VAT-10015 VAT-08/2010 Vaidas Petrulis Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo 
archyvas 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 2010.09-
2013.06 

347.100 99.000 

13 VAT-10039 VAT-10/2010 Ona 
Aleknavičienė 

Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos 
šaltinių tyrimas ir sklaida 

Lietuvių kalbos 
institutas 

3 2010.07-
2012.12 

415.200 165.300 

14 VAT-10026 VAT-11/2010 Aistė Paliušytė Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas 

3 2010.07-
2012.12 

272.900 112.900 

15 VAT-10014 VAT-12/2010 Dalia Kuizinienė Lietuvių egzodo paveldo likimai Vytauto Didžiojo 
universitetas 

3 2010.09-
2012.09 

229.200 85.300 

16 VAT-10047 VAT-20/2010 Rasa Bertašiūtė Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų etninės 
architektūros tyrimai 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 2010.09-
2012.12 

288.700 100.200 

17 VAT-10057 VAT-21/2010 Arvydas 
Pacevičius 

Lietuvos egodokumentinis paveldas Vilniaus 
universitetas 

3 2010.09-
2013.08 

599.900 151.900 

  2.625.300 838.200 

Programos IV uždavinys  

18 VAT-10032 VAT-13/2010 Rita Šerpytytė Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai 
tapatumui 

Vilniaus universitetas 4 2010.07-
2013.06 

648.200 180.100 

19 VAT-10038 VAT-14/2010 Loreta 
Vaicekauskienė 

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai Lietuvių kalbos 
institutas 

4 2010.08-
2013.07 

500.100 137.600 

20 VAT-10056 VAT-22/2010 Jolanta 
Kuznecovienė 

Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir 
privataus religingumo sankirtos 

Vytauto Didžiojo 
Universitetas 

4 2010.09-
2013.08 

450.000 123.900 

  1.598.300 441.600 

Programos V uždavinys  

21 VAT-10029 VAT-15/2010 Rimvydas 
Laužikas 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų 
tinklo kūrimas: projektavimo fazė 

Vilniaus universitetas 5 2010.09-
2011.12 

294.900 245.300 

  294.900 245.300 

  Iš viso: 7.977.800 2.952.200 

 

 

 

 



5.3. 3 priedas. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektų metų 
rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Mokslo darbai 
Mokslo 

institucijos 

Vykdomų 
projektų 

sutarties Nr. 

Mokslo darbų 
skaičius 

1 Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, 
sintetiniai mokslo darbai 

LII, MRU, VU VAT-01/2010; 
VAT-04/2010; 
VAT-06/2010 

3 

2 Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti 
recenzuojamuose leidiniuose 

LII, VDU, 
MRU, LKI, VU 

VAT-01/2010; 
VAT-02/2010; 
VAT-03/2010; 
VAT-04/2010; 
VAT-06/2010; 
VAT-13/2010; 
VAT-14/2010; 
VAT-15/2010; 
VAT-16/2010; 
VAT-17/2010; 
VAT-19/2010; 
VAT-22/2010;  

48 

3 Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios 
mokslo publikacijos mokslo, kultūros ir profesiniuose 
periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose 

MRU, LKI, VU VAT-14/2010; 
VAT-16/2010; 
VAT-19/2010;  

10 

4 Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, 
bibliografijos, studijų vadovai 

VDU, LKI, 
KTU, VU 

VAT-08/2010; 
VAT-10/2010; 
VAT-12/2010; 
VAT-17/2010;  

10 

5 Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti 
projekto rezultatai 

VDU, MRU, 
LKI, VU 

VAT-06/2010; 
VAT-13/2010; 
VAT-14/2010; 
VAT-15/2010; 
VAT-16/2010; 
VAT-17/2010; 
VAT-19/2010; 
VAT-21/2010; 
VAT-22/2010;  

41 

6 Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros 
darbai 

VDU, KTU, VU VAT-03/2010; 
VAT-06/2010; 
VAT-08/2010;  

4 

Iš viso 116 

7 Projekte dalyvaujantys doktorantai LII, VDU, LKI, 
VU 

VAT-01/2010; 
VAT-06/2010; 
VAT-12/2010; 
VAT-13/2010; 
VAT-14/2010; 
VAT-22/2010;  

10 
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5.4. 4 priedas. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektų ataskaitose 
pateiktų publikacijų sąrašas pagal uždavinius 

1 uždavinys  

1. Kuzmickas, Bronius, “Individo kultūrinis tapatumas”, Problemos, 2011, t. 80, p.65-74. 

2. Kuzmickas, Bronius, “Tradicija ir inovacija modernybės ir postmodernybės požiūriu”, 

Logos,  2011, nr. 67, p. 6-15. 

3. Kuzmickas, Bronius, “Tapatumo ieškokime kultūroje”,  Kultūros barai, 2011, nr.4, p.2-4. 

4. Kuzmickas, Bronius, “Tradicijos ir inovacijos: ką įgyjame ir ko netenkame, Kultūros barai, 

2011, nr. 6, p. 2-5.  

5. Aleksandravičius, P., “Žmogaus asmens tapatumo problema: kas keičiasi, kas išlieka?”, 

Logos,  2011, nr. 67. 

6. Mickūnas, Algis, “Lietuviškos kalbos pasaulis”, Kultūros barai, 2011, nr.6, p. 6-11; 2011, 

nr.7-8, p. 6-10.  

7. Bubelis, R., “Klasių logika”, kn: Bubelis R., Jakimenko V., Valatka V. Logika. II dalis: 

Silogistika, klasių logika, daugiareikšmė, modalinė, normų logika, nededukciniai samprotavimai. 

Vadovėlis, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. 

8. Vaitkevičius, Vykintas, „Gervėčių sala laiko tėkmėje“, Liaudies kultūra, 2011, Nr. 5, 17-

35. 

9. Matulevičienė, Saulė, „Iš papročių istorijos: bobutės skandinimas“, Liaudies kultūra, 

2011, Nr. 5, 36 – 46. 

10. Kirdienė, Gaila, „Gervėčių krašto muzikinis gyvenimas Marijos Mažeikienės-Petrikaitės 

akimis“, Liaudies kultūra, 2011, Nr. 5, 47-60.  

11. Miškinienė, Malvina, „Mūsų susiedai“ [atsiminimai apie Girių kaimo žmones ir 

papročius], Liaudies kultūra, 2011, Nr. 5, 83-87. 

12. Mažeikienė, Marija, „Atsiminimai“[atsiminimai apie Petrikų kaimą, jo gyventojus, 

kalendorines šventes, tradicinius valgius], Liaudies kultūra, 2011, Nr. 1, p. 83-87. 

13. „Gervėčių istorijos: svečiuose pas Mariją Mažeikienę“ [Pusiaugavėnio, Velykų šventės] 

(2011-04-19), prieiga per internetą www.bernardinai.lt  

14. „Gervėčių istorijos: Petrikų giminė“ [M.Mažeikienės rašytiniai atsiminimai apie keturias 

giminės kartas] (2011-05-20), prieiga per internetą www.bernardinai.lt 

2 uždavinys 

1. Safronovas, Vasilijus, Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija 

XX amžiaus Klaipėdoje, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, 448.  

http://www.bernardinai.lt/
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2. Čepaitienė, Rasa, „Praeities suprekinimas urbanistinėse erdvėse“, Urbanistika ir 

architektūra, 2011, nr. 35, 147–158. 

3. Čepaitienė, Rasa, „Micто як iдеологiчний текст: теоретiчни й iнтерпретацiйнi аспекти, 

Urbi et orbi“, East/West [Charkovo Rytų Ukrainos Kovalskio universiteto akademinio žurnalo 

East/West specialusis numeris], 2011, 11-30. 

4. Mikailienė, Živilė, „Soviet Vilnius: Ideology and the Formation of Identity“, Lithuanian 

historical studies, 2010, nr. 15, 171–189 

5. Maksimaitis, Mindaugas, Miliauskaitė, Kristina, Šapoka, Gintaras, Valstybės ir teisės 

problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944-1990), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, 

170. 

6. Šapoka, Gintaras, „Sovietinės Lietuvos baudžiamosios teisės vertinimas lietuvių 

teisininkų išeivių darbuose“, Jurisprudencija, 2011, nr. 18(2), 455–466. 

7. Maksimaitis, Mindaugas, „Išeivija – išsilaisvinsiančiai Lietuvai: nuosavybės santykių 

modeliavimas“, Jurisprudencija, 2011, nr. 18 (2),  441–454. 

8. „Lietuvių teisininkų išeivių periodikos bibliografija“ - teisininkų išeivių bibliografijos 

duomenų bazė elektroniniu formatu (M.Access programa), apimanti apie 400 įrašų su trumpais 

autorių biografiniais duomenimis. 

9. Laukaitytė, R., „Lietuvos dvasininkų slapstymasis pokariu“, Lituanistica, 2011, t. 57, nr. 2 

(84), 129-140. 

10. Dapkutė, Daiva, „Tautiškumo išsaugojimo problema emigracijoje: ką reiškia "eiti su 

gyvenimu", Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2011, nr. 2(12), 151-160. 

11. Ūsaitė, Kristina, „Raktas į lietuvybės tęstinumą išeivijoje“, Oikos: lietuvių migracijos ir 

diasporos studijos, 2011, nr.1(11), 55-56. 

12. Jovaišienė, Diana, „Etninės tapatybės raiška ir paieškos šiuolaikinės lietuvių literatūros 

tekstuose“, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2011, nr. 1(11), 95-105. 

13. Jovaišienė, Diana, „Prisijaukinti vietą. Tapatybės raiška erdvėje Valdo Papievio 

romanuose „Vienos vasaros emigrantai“ ir „Eiti“, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 

2011, nr. 2(12), 130-139. 

14. Sirutavičius, Vladas, Lopata, Raimundas, Lenkiškasis" istorijos veiksnys Lietuvos 

politikoje, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. 

15. Radžvilas, Vytautas, „Vietoj pratarmės: istorinė „atskaitos bendruomenė“ ir anoniminė 

istorijos politika“, Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius: Vilniaus 

universitetas, 2011, 7-34. 
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16. Jokubaitis, Alvydas, „Liberalus istorijos pašalinimas“, Istorijos subjektas kaip istorijos 

politikos problema, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 35-56. 

17. Eidintas, Alfonsas, „Holokausto pasekmių sprendimo ir žydų turto restitucijos 

komplikacijos Lietuvoje (1990–2011 m.)“, Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, 

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 67-91 . 

18. Dementavičius, Justinas, „Atsiminti negalima užmiršti: paminklų politiškumo klausimu“, 

Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 92-112 

19. Merkinaitė, Simona, Radžvilas, Vytautas, „Istorijos mokymas mokyklose kaip valstybinės 

istorijos politikos problema“, Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius: Vilniaus 

universitetas, 2011, 113-166. 

20. Бумблаускас, A., „Деление наследия Великого Княжества Литовского: взляд на 

Могилев из Кретинги“, Гiсторыя Магiлёва: мiнулае i сучаснасць. Зборнiк навуковыхпрац VII 

Мiжнароднай навуковай канферэнцыi 29–30 чэрвен, Магiлёў, 2011, 313–321. 

21. Bumblauskas, Alfredas, Marzaliuk, Ihar, Cerkas, Boris, Žalgirio mūšis – tautų mūšis, 

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, 271. (A. Bumblausko tekstas: p. 6–14, 36–

42, 49–59, 91–104, 107–116,123–131, 142–144) 

22. Bumblauskas, Mangirdas, „Jeronimo Prahiškio pasakojimas apie lietuvių religiją ir 

christianizaciją“, Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 28, 24-43. 

23. Bumblauskas, Mangirdas, „Kultūrinis urbanistinis Vokiečių Ordino paveldas Lenkijoje 

kaip Žalgirio atminties vieta ir epochos liudininkas“, prieiga per internetą 

<http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/vokieciu-ordino-paveldas/> 

24. Gudavičius, Edvardas, „Titmaro Merzeburgiečio kronikos Brunono Kverfurtiečio žinutė“, 

Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 28,  9-23. 

25. Temčinas, Sergejus, „Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose 

lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse XIV-XVIII amžiuje: protestantų ir unitų tradicijos“, 

Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 28, 44-59. 

26. Kirkienė, Genutė, „Jonas Karolis Chodkevičius Chotino mūšio vyriausiasis kariuomenės 

vadas“, Chotino mūšis – mūšis dėl Centrinės Europos, Vilnius, 2011, 140-164. 

27. Leonavičiūtė, Inga, „Senasis Vilniaus universitetas“ internetiniame puslapyje Magnus 

Ducatus Lithuaniae – mdl.lt  

28. Idealiosios kolekcijos - prieiga per internetą <http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-

kolekcijos/>.  

http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/vokieciu-ordino-paveldas/
http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/
http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/
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29. Svarbiausios senojo VU istorijos datos - prieiga per internetą 

<http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/senasis-vilniaus-universitetas/svarbiausios-

senojo-vilniaus-universiteto-istorijos-datos/> 

30. Pagrindiniai senojo VU dokumentai - prieiga per internetą 

<http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/senasis-vilniaus-universitetas/dokumentai/> 

31. Лавринец, Павел, „Литовцы в русской литературе XIX–начала XX века“, Studia 

Russica Helsingiensia et Tartuensia. XII: Мифология культурного пространства, Тарту: Tartu 

Ülikooli Kirjastus, 2011, 384–400. 

32. Лавринец, Павел, „Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова Орлиный взгляд“, 

Literatūra, 2011, nr.53 (2), 7–16. 

3 uždavinys 

1. Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas, SLAIPA, prieiga per 

internetą: http://www.autc.lt/public/Home.aspx 

2. „Kongresinė akcija“ Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m. 

(sud. Giedrius Janauskas), Kaunas: VDU, 2011, 353.  

3. Keblys, Kęstutis, Smulki kritikos rasa, Vilnius: Versus Aureus, 2011, 425. 

4. „Lietuvos egodokumentinis paveldas“ [Straipsnis įteiktas Danijoje numatytam išleisti rinkiniui 

,Good books, good libraries], prieiga per internetą: http://legodoc.lt/ 

4  uždavinys 

1. Kuznecovienė, Jolanta, „Sekuliarizacijos teorija: diskusijos, transformacijos ir 

atsisveikinimai“,   Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas,  2011, 2(3), 11-24. 

2. Ališauskienė, Milda, „Peterio Bergerio sekuliarizacijos teorijos pokyčiai (1967–2001 m.) ir 

jų vertinimai šiuolaikinėje religijos sociologijoje“, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas, 

2011, 2(3), 25-36. 

3. Schröder, Ingo W., „Parengiamieji antropologiniai apmąstymai apie sekuliarumą ir 

sekuliarybę“,  Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas, 2011, 2(3), 37-48.  

4. Ališauskienė, Milda, Samuilova, Ina, „Modernizacija ir religija sovietinėje ir posovietinėje 

Lietuvoje“, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnala, 2011, 2(3), 67-82. 

5. Glodenis, Donatas, „Bažnyčios ir valstybės santykių raiška ir ypatumai: racionalaus 

pasirinkimo prieigos požiūris“, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas, 2011, 2(3), 83-100. 

6. Gutauskas, Mintautas, „Kasdienis miglotas cinizmas“, Religija ir kultūra, 2011, Nr. 8, 37-

51. 

http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/senasis-vilniaus-universitetas/svarbiausios-senojo-vilniaus-universiteto-istorijos-datos/
http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/senasis-vilniaus-universitetas/svarbiausios-senojo-vilniaus-universiteto-istorijos-datos/
http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/senasis-vilniaus-universitetas/dokumentai/
http://www.autc.lt/public/Home.aspx
http://legodoc.lt/
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7. Pažeraitė, Aušrelė, „Religijų kairiojo kelio difuzija ir transformacijos šiuolaikinėje  

popkultūroje“, Religija ir kultūra, 2011, Nr. 8, 17-36. 

8. Sodeika, Tomas, „Apie Šventybę“, Religija ir kultūra, 2011, Nr. 8, 7-16. 

9. Šerpytytė, Rita, „Nihilizmas ir tikrovė: spekuliatyvusis realizmas - nihilizmo 

banalizavimas?“ Problemos, 2012, Nr. 81, 7-16. 

10. Daraškevičiūtė, Vaiva, „Benedetto Croce’s estetika kaip alternatyva modernistinei 

estetikos sampratai“, Religija ir kultūra, 2011, Nr.9.   

11. Šerpytytė, Rita, „Trasformazione di un’immagine. L’arte tra religione e secolarizzazione“,  

Tropos,  Rivista di ermeneutica e critica filosofica, Anno IV, 2011, N.1, Roma: Aracne editrice, 119-

137. 

12. Bacevičiūtė, Danutė, „Sekuliarizacija ir socialinė religijos prasmė“, Religija ir kultūra, 

2011, Nr.8,  64-73. 

13. Sabolius, Kristupas, „Rhythm and Reveries: on the Temporality of Material Imagination“, 

Gaston Bachelard: A Reassessment of  Material Imagination, (ed. Ed. Casey), New York, 2012.  

5 uždavinys 

1. Laužikas, Rimvydas, „Paveldo skaitmeninimas: nuo nacionalinio projekto iki tarptautinių 

tinklų“, Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo Pasvalios iki Europeanos. 

[Konferencijos pranešimų rinkinys], Pasvalys: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2010, 

10-16. 

2. Laužikas, Rimvydas, „Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki second life“,  

Liaudies kultūra, 2012, Nr. 2. 

3. Laužikas, Rimvydas, Vosyliutė, Ingrida etc., „Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo 

duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija“. Atiduota spaudai į leidinį Informacijos 

mokslai. 

4. Fomin, Vladislav, Laužikas, Rimvydas, Vaitkevičius, Vykintas, Vitkutė-Aždgauskienė, 

Daiva,  „Building knowledge society in Lithuania – towards “heritage-aware” national information 

infrastructure“. Atiduota spaudai į leidinį Transformations in busines and economy. 

 

___________________________ 


