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DUOMENYS APIE 2012 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

2012 m. pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 
(toliau – Programa) buvo vykdomas 51 projektas (1 lentelė), jų moksliniams tyrimams skirta 4,3442 
mln. litų suma (6 priedas).  

Atsižvelgus į Programos detaliajame plane nurodytas lėšų sumas, skiriamas 2010–2014 m. 
projektams finansuoti [1], Lietuvos mokslo taryba skelbė du kvietimus teikti paraiškas 2012–2014 
m. projektams įgyvendinti pagal visus nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas 
ir tapatumas“ uždavinius (1 lentelė), paraiškos pagal IV kvietimą buvo priimamos iki 2011 m. 
gruodžio 6 d., pagal V kvietimą – iki 2012 m. liepos 9 d.  

Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ IV kvietimo 
konkursą laimėjo 13 paraiškų projektai iš 41 pateiktų, projektų moksliniams tyrimams 2012 m. 
skirta 899,7 tūkst. litų, 2013 m. – 1347,1 tūkst. litų, 2014 m. – 824,6 tūkst. litų (6 priedas). 

Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ V kvietimo 
konkursą laimėjo 20 projektų iš 34 įvertintų paraiškų, 1 paraiškos vadovas dėl pasikeitusių 
aplinkybių atsisakė projektui skirtos paramos. Projektų moksliniams tyrimams 2012 m. skirta 632,6 
tūkst. litų, 2013 m. – 2 427,4 tūkst. litų, 2014 m. – 2 205,8 tūkst. litų (6 priedas). 

2012–2014 m. projektams įgyvendinti skiriamos lėšos pagal visus nacionalinės mokslo 
programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ uždavinius: 1 uždavinio 9 projektams 
finansuoti skirta 434,8 tūkst. litų, II uždavinio 16 projektų – 1 303,4 tūkst. litų, III uždavinio 17 
projektų – 1 648 tūkst. litų, IV uždavinio 8 projektams – 814,8 tūkst. litų, V uždavinio 1 projektui – 
143,2 tūkst. litų (2 priedas). 

Programos projektus vykdė įvairių mokslo ir studijų institucijų mokslininkai: Vilniaus 
universiteto – 9 projektus, Vytauto Didžiojo universiteto – 8, Kauno technologijos universitetas – 6, 
Lietuvių kalbos instituto – 5, Lietuvos istorijos institutas – 6, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas – 3, Lietuvių kultūros tyrimų instituto – 2, Mykolo Romerio universitetas –2, kitų mokslo 
ir studijų institucijų mokslininkai –10  (3,4,5, priedai).  

Programos projektų vykdytojai pagal projektų sutartyse nurodytus terminus ir sutartinius 
įsipareigojimais, 2012 m pateikė 22 metines ir 9 baigiamąsias ataskaitas. 

 Ataskaitos buvo vertinamos, atsižvelgiant į Nacionalinių mokslo programų rengimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatas ir vertinimo kriterijus, žiūrėta, 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 [3].  

Programos rengimo ir valdymo grupė, remdamasi ekspertinėmis ataskaitų vertinimo 
išvadomis, patvirtino projektų vykdytojų pateiktas 2012 m. ataskaitas.  

2012 metais programos projektų vykdytojai parengė ir paskelbė 248 mokslo darbus 
įvairiuose leidiniuose: 5 mokslo darbus – mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, 
sintetiniai mokslo darbai, 99 – Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose 
leidiniuose, 8 – kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, 
kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, 13 – šaltinių 
publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai, 93 – kitos 
akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai, 18 – sudarytieji mokslo 
darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai (1 priedas). 
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NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektai ir lėšos 2010–2012 metais. 1 lentelė 

Metai Kvietimai 
Konkurse 

dalyvavusių 
projektų skaičius 

Konkursus 
laimėjusių 

projektų skaičius 

Baigti projektai Vykdyti projektai Projektų 
įgyvendinimui 
iš viso skirta 

lėšų, Lt 
2010–2011 m. 2012 m. 

2010 I 41 12 3 12 4 994 000 

II 23 7 0 7 3 056 300 

III 12 7 7 0 315 000 

2011 IV 41 13 0 13 3 071 400 

2012 V 35 19 0 19 5 265 800 

Iš viso: 152 61 10 51 16 702 500 

 
2012 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Nuo 2010 m. 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 
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 2012 
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 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2012 

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.  
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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 2012.  According to the expert assessments of 
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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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) [2]. 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 2012 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 

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.);  
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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); 

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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Dėstomoji ataskaitos dalis 

 

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 

Pagal Programos 1–ąjį uždavinį 2012 m. vykdyti viso 9 projektai. Septyni projektai pradėti tik 
2012 m. Pateiktos dviejų projektų baigiamosios ataskaitos.  

Projekte „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“, VAT–10058, 
(1 ir 2 priemonė) buvo užsibrėžta siekti fundamentinių rezultatų – teorinių tapatybės sampratos 
tyrimų. Tačiau projekto įgyvendinimu konceptualių ir reikšmingų rezultatų pasiekta nebuvo. 
Bandyta išryškinti individo tapatumo sąsajas su tauta ir valstybe, istoriniu, kultūriniu paveldu etc., 
tačiau projektas gana eklektiškas ir tik formalia prasme tegalintis pretenduoti į fundamentalumą. 
Pateikiamos tam tikros “diagnostinio” pobūdžio išvados,1tačiau jų teoriniai pagrindai nėra tvirti.  

Projekto metu parengtos ir išleistos dvi monografijos, šeši straipsniai paskelbti moksliniuose 
leidiniuose, trys – populiariuose kultūros leidiniuose.  

Kito pobūdžio projektas „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“, VAT–10063,  
skirtas intensyviems konkrečios lokalios bendruomenės – etninių žemių lietuvių – socialinio ir 
kultūrinio tapatumo formų, jų raiškos, istorinės raidos, kaitos bei ją sąlygojančių veiksnių tyrimams 
(2 ir 3, iš dalies ir 4 priemonė). Projekto metu sukurtas naujas įvairialypės empirinės medžiagos 
(tekstinių, vaizdo ir garso duomenų) korpusas – didelės apimties Gervėčių krašto Sakytinės 
istorijos, Muzikos, Foto ir video medžiagos archyvas – vertingas lituanistikos šaltinis.2 Baltarusijoje 
atlikti ir Gervėčių krašto kultūrinio kraštovaizdžio tyrimai: atrasta naujų archeologinių, mitologinių 
ir istorinių paveldo vertybių, o Lietuvos atminties institucijose atrasti svarbūs šio krašto istorijos 
šaltiniai; atnaujinti duomenys apie lietuvių kalbos vartojimo arealą istoriniais laikais ir šiandien. 
Naujai sukauptų duomenų apie šio krašto paprotinę kultūrą, XXI a. muzikinę tradiciją, istorinės ir 
kultūrinės atminties raišką tyrimai įgalino įvardinti šio krašto gyventojų lokalinio, etninio, 
konfesinio ir kultūrinio tapatumo bruožus. Sukurtas milžiniškas naujas empirinių duomenų 
korpusas įgalina ir tolesnesius fundamentinius etninių žemių lietuvių tapatumo raidos ir kaitos 
tyrimus. 

Spaudai parengtas mokslinių str. rinkinys "Gervėčiai: kultūrinė atmintis ir istorinis 
tapatumas“,  3 straipsniai moksliniuose leidiniuose, paskelbta mokslo šaltinių publikacijų. Gervėčių 
krašto šiandiena pristatyta keturiose meninių fotografijų parodose, parengta medžiaga šio krašto 
fotoalbumui su garso ir tekstinių šaltinių publikacijomis. 

Iš esmės į pirmąsias tris pirmojo uždavinio priemones orientuoti ir 2012 metais startavę nauji 
šio uždavinio projektai, aprėpiantys platų chronologinį ir teminį tyrimų lauką: tiriantys skirtingų 
istorinių laikotarpių, įvairių socialinių ir etninių grupių tapatumo sampratas, jų raišką ir istorinę 
raidą : „Politinė tauta LDK XV–XVI a.: kunigaikščių sluoksnio integravimo prielaidų tyrimas“ (VAT – 
12064), „Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: Valstybinių institucijų raida XVIII a. II p.“ 
(VAT–12062), „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“ (VAT–
12044), „Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų 

                                                 

 

 
1 Projekto „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“, VAT–10058, ataskaitos ekspertinis 
vertinimas . 
2 Projekto „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“, VAT–10063, ataskaitos ekspertinis vertinimas.  
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raiška“ (VAT–12051), „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas“ (VAT–12066), 
„Kalendorinių švenčių (re–)konstrukcijų santykio su lietuvių tapatumu tyrimai“(VAT–12013) ir kt. 
Pastarojo projekto ataskaitoje pristatomas solidus pirmojo pusmečio įdirbis – darbas su šaltiniais, 
empirinės medžiagos kaupimas, pagrįsiantis tolesnius teorinius tyrimus.  

Naujai pradėtieji projektai leidžia tikėtis svaresnių į fundamentinius tyrimus orientuotų 
rezultatų. 

  

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  

2012 m. vykdyta 16 projektų, keturi iš jų buvo baigti (jų trukmė 2010–2012 m.), trys yra 
tęsiami iki 2013 m. liepos, pradėti aštuoni nauji ir vienas laikytinas tęstiniu (VAT–12030). Pateikta 
dešimties 2012 m. vykdytų/baigtų projektų ataskaitos (dirbusių mažiau kaip 5 mėnesius projektų 
vadovai ataskaitų neteikė; viena baigiamoji ataskaita atidėta iki 2012 m. balandžio 28 d. (VAT–
10048). 

Naujais projektais išplėtotuose programos II uždavinio tyrimuose, kaip ir 2010–2011 m., 
vyrauja XX a. problematika. Iš devynių 2012 m. pradėtų projektų tik trys skirti kitų laikotarpių 
klausimams. 2012 m. pradėti įgyvendinti projektai neužpildė didžiausios II uždavinio spragos – nėra 
tiesioginių istorinės atminties diskurso (2.1 temos) tyrimų. Tačiau, kaip jau buvo prognozuota 
programos 2011 m. ataskaitoje, šią spragą dalinai kompensuoja įgyvendinamų projektų rezultatai 
(ypač „Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse“, VAT–10001). 

Istorinę LDK atmintį ir įvairius modernaus XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi aspektus 
analizuoja 2 projektai: 

 Projekto „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“, VAT–10061, inicijuotuose 
istoriniuose, sociologiniuose bei filologiniuose tyrimuose 2012 m. nagrinėti įvairūs LDK istorijos 
reiškiniai – daugiakalbė LDK raštija, Žalgirio epochos realijos ir Žemaitijos problema bei 
„kamalduliškoji“ šv. Brunono Kverfurtiečio pažinimo tradicija XIV–XVI a. Toliau plečiama galerija 
„Senasis Vilniaus universitetas“ ir „LDK atminties vietų sąrašas“ internete. LDK tradicijos ir 
atminties recepcija XIX–XXI a. šiame projekte naujai nagrinėjama atskleidžiant rusų mažumos 
Lietuvoje atvejį. Šis projektas – pats plačiausias ir chronologiniu, ir tematiniu požiūriu, jame dirba 
10 mokslininkų. Kol kas, kaip pastebi ekspertai, realizuojant formuluotus tikslus ir uždavinius jiems 
pristinga konceptualaus vientisumo, idėjų sutelktumo. Pastebimas ir netolygus straipsnių, kuriuos 
įsipareigota rengti kaip mokslinius, „moksliškumo laipsnis“.3  

 2012 m. pradėtas projektas „Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. Lietuvos dailėje: 
tradicijos ir transformacijos“ (VAT–12031), kurio dvi dalyvės kelia uždavinius įvertinti išryškinti 
Dievo Motinos gyvenimo siužetų vaizdavimo, paplitimo bendrumus ir skirtumus katalikų bei unitų 
mene, atskleisti, kokią reikšmę ikonografijos tradicijai turėjo XIX–XX a. tautinio tapatumo 
formavimosi procesai Lietuvoje. Pirmieji rezultatai rodytų, kad šis, kaip ir dar vienas 2012 m. 
pradėtas projektas („Lietuvos architektūros paveldo istoriniai interjerai nuo XV a. iki XIX a. vidurio“, 
VAT–12042; žr. projekto anotaciją) labiau orientuoti į kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos 
tyrimus, išskleidžiamus III programos uždavinyje. 

                                                 

 

 
3
 Mokslinių tyrimų projekto VAT–10061 ekspertinis vertinimas. 
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Sovietmečio kolektyvinės ir kultūrinės atminties bei jos valdymo, to laikotarpio tapatumo 
formų kūrimo politikos bei atminties kaitos atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką klausimai 
2012 m. buvo tiriami išsamiausiai: tam tiesiogiai skirti penki projektai, tačiau ši problematika buvo 
aktuali ir kai kurių kitų projektų dalyviams (VAT–10061, VAT–10001): 

 Baigtas projektas „Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis Gulago tremtinių 
liudijimuose“, VAT–10025. Du jo dalyviai sutelkė tarptautinį kolektyvą – spaudai parengtas 
straipsnių rinkinys anglų kalba, kuriame skelbiami 10–ies autorių tekstai, įvyko tarptautinė 
mokslinė konferencija. Ekspertų nuomone, minėtas straipsnių rinkinys pakankamai vertingas 
projekto rezultatas, nes yra tarpdisciplininis, atveria naujus tremties atsiminimų interpretavimo 
būdus (etinį, socialinį, psichologinį, literatūrologinį), turi tarptautinį pobūdį.4  

 Baigtas projektas „Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir 
privačiųjų diskursų ryšiai“ (VAT–10048), kurio ataskaita, kaip minėta, atidėta. 

 Projekto „Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.“, VAT–10009, dalyviai (6 mokslininkai) tyrė 
religinių bei tautinių mažumų (lenkų) padėties stalinizmo sąlygomis aspektus, „tautinio 
komunizmo“ fenomeną, ideologinių kampanijų įtaką transformuojant aukštųjų mokyklų mokymo 
bei mokslo turinį. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad tyrimai plėtoti platesniame SSRS ir Rytų bei 
Vidurio Europos socialistinio lagerio istorijos kontekste, išryškinant specifinius stalininio režimo 
bruožus Lietuvoje.5 

 Pradėtas projektas „Sovietmečio intelektualai, sistema ir tapatumo paieškos (Lietuvos 
rašytojų atvejis)“, VAT–12033. Jį iniciavęs vienas mokslininkas siekia palyginti Lietuvos ir Gruzijos 
sovietinių respublikų rašytojų įtraukimą į indokrinaciją, jų sąlytį su lokaliais interesais.  

 Pradėtas projektas „Literatūros laukas sovietmečiu“, VAT–12039. Į jį įsitraukė 6 
mokslininkai, kol kas parengtas pusiau struktūruotas klausimynas numatomoms respondentų 
grupėms: rašytojams, vertėjams, kritikams, leidyklų darbuotojams, redaktoriams, įvairaus lygio 
mokyklų pedagogams, bibliotekininkams, skaitytojams. 

Lietuvių išeivijos ar diasporos atminties, savimonės ir išsaugoto tapatumo klausimus 
analizavo dviejų projektų dalyviai (iš jų vienas baigtas, kitas pradedamas).  

 Baigtas projektas „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“, 
(VAT–10022), kuriame dirbo istorikai, literatūros specialistai ir sociologai, iš viso 7 mokslininkai. Jie 
paskelbė 8 mokslinius straipsnius, išleido 3 žurnalo "Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos" 
numerius, surengė 4 konferencijas, išleista monografija (antra pasirodys 2013 m. pradžioje). Tirtos 
didžiosios emigravimo iš Lietuvos bangos, kurti emigrantų tapatumo modeliai. Ekspertai teigiamai 
įvertino gautus mokslinius rezultatus, pažymėdami, jog tautinio tapatumo reiškinys tyrinėtas, kaip 
ir buvo numatyta, remiantis tarpdalykiniu požiūriu. 

Atminties politikai dabartinėje Lietuvoje skirti du projektai (iš jų vienas – tęstinis): 

 2010–2012 m. vykdant projektą „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo 
veiksnys“, VAT–10028, parengtos ir išleistos trys studijos ir vienas mokslinių straipsnių rinkinys, 
rekomendacijos politikos formuotojams „Lietuvos istorijos politikos gairės“, surengti du 
tarpdisciplininiai seminarai–diskusijos. 8 projekto dalyviai 2010–2012 m. tyrimuose įvertino tautos 
istorinės atminties ir istorinės sąmonės būklę, išanalizavo tautos istorinės atminties konstravimo 
būdus bei įvertino jų poveikį tautinės ir valstybinės savimonės formavimui ir Lietuvos politiniam 

                                                 

 

 
4
 Mokslinių tyrimų projekto VAT–10025 ekspertinis vertinimas. 

5
 Mokslinių tyrimų projekto VAT–10009 ekspertinis vertinimas. 
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procesui, atskleidė politinių interesų kolizijas istorijos ir istorinės atminties atžvilgiu. Ekspertų 
nuomone, vykdant projektą atliktas pagrįstas istorijos politikos Lietuvoje būklės vertinimas ir 
numatytos istorijos politikos plėtros gairės, kurios atitiktų Lietuvos valstybės tolimesnės raidos 
poreikius6. Projekto tęsinyje „Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo 
įtvirtinimo įrankis“ (VAT–12030) atliekama empirinė Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos bei Europos 
Sąjungos (ES) istorijos politikos analizė, leidžianti įvertinti Lietuvos istorijos politiką įtakojančius 
geopolitinius veiksnius. 

 Projekto „Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse“, VAT–
10001, dalyviai – 6 mokslininkai – plėtojo mitų kaip centrinių atminties kultūrų figūrų tyrimus, 
muziejų kaip atminties kultūros genezės vietos tarpukariu ir sovietmečiu, komunikacinės atminties, 
ypač Vilniaus atveju, tyrimus). Ekspertų nuomone, atlikti tyrimai svariai papildė atminties kultūrų 
tyrimo lauką, nors kol kas daugiausia telkiamasi į trijų Lietuvos didmiesčių (Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos) atminties kultūros raiškos tyrimus7.  

II uždavinio projektų dalyviai ištyrė daug skirtingų istorinės atminties ir tapatumo diskurso 
aspektų. Absoliuti dauguma darbų yra skirti konkretiems istorijos klausimams, tyrimų išvados kol 
kas neimplikuoja teorinio dialogo, tačiau neabejotinai deda pagrindus skirtingų laikotarpių 
tapatumo raiškos pažinimui. Svarbesnėmis išvadomis laikytini šie apibendrinimai:  

Tiriant LDK tradiciją ir modernius tapatumus, kaip įdomi paraiška tolesnėms diskusijoms 
ekspertų vertinamas mėginimas išsiaiškinti prieštaravimą tarp istorinių vaizdinių: kazokijos vietos 
ukrainiečių ir lietuvių istorinėje savimonėje. Projekte daug dėmesio skiriant Lietuvos rusų 
bendruomenės tapatumui, apibendrinama, kad 1940–1990 m. okupacijos, holokaustas, trėmimai ir 
prievartinė lenkų reevakuacija, radikali ideologinė sovietų propaganda bei sovietizuota istorijos 
interpretacija sudavė rimtą, jei ne lemtingą, smūgį senosios ir modernios Lietuvos tradicijoms, taip 
gyvos LDK atminties nešėjų grupėms ir ypač pačiai istoriniai atminčiai. Tai lėmė lūžį Lietuvos rusų 
LDK atminties tradicijoje (VAT-10061). 

Istorijos politikos analizė parodė, kad moderniosios tautinės valstybės ir LDK laikų politinės 
tautos idėjos politiniame mąstyme yra derinamos sunkiai. Sėkmingam dabarties klausimų 
sprendimui trukdo neišbaigti istoriniai naratyvai, sintetinių istorijos veikalų stoka. Praktinė istorijos 
politika visada būna grindžiama tam tikra istorijos pažinimo paskirties bei istorinio ugdymo tikslo 
samprata, todėl būtina atskleisti, kaip konstruojamas ir kokiam praktiniam tikslui gali pasitarnauti 
tokiu pažinimu pagrįstas istorinis pasakojimas. Pateikiamose rekomendacijose valstybinę istorijos 
politiką siūloma grįsti principais, garantuojančiais tautos ir valstybės istorinį tęstinumą, aiškiai 
apibrėžtomis vertybinėmis nuostatomis dėl pamatinių šios politikos tikslų ir uždavinių, nuolatiniu 
bendradarbiavimu ir konsultacijomis su suinteresuotomis visuomenės grupėmis ir istorikų 
bendruomene (VAT–10028). 

Tiriant atminties kultūrų formavimo strategijas, buvo pakoreguotos teorinės sostinės 
koncepto nuostatos, todėl griežčiau apibrėžtos jo taikymo galimybės atminties kultūros 
tyrinėjimams miestų erdvėse. Nustatyta, kad atminties kultūros vertinimui didelę reikšmę turi 
etninė miesto gyventojų sudėtis ir geopolitinė miesto padėtis. Tai leido nustatyti papildomus 
veiksnius (mitus, muziejų ekspozicijų koncepcijas, komunikacinę atmintį), kurie svarbūs 
analizuojant Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos atminties kultūras tarpukariu ir sovietmečiu (VAT-1001). 

                                                 

 

 
6
 Mokslinių tyrimų projekto VAT–10025 ekspertinis vertinimas. 

7
 Mokslinių tyrimų projekto VAT–10001 ekspertinis vertinimas. 
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Stalinizmo laikotarpio tyrimai išryškino įvairių Lietuvos politinių, socialinių struktūrų naujas 
tapatumo formas, atsiradusias mėginant sušvelninti sovietinimo sistemos padarinius: Lietuvos SSR 
komunistinis elitas susidūrė su „tautinio komunizmo“ apraiškomis; aukštųjų mokyklų personalui 
neliko kito pasirinkimo, kaip tik skirtingo lygio ideologiniai „valymai“; režimo socialinė politika 
paskatino pogrindžio atsiradimą (netoleruotos religinių mažumų bendruomenės persikėlė į 
pogrindį ir toliau veikė konspiratyviai, kaip ir oficialiai likviduotos Katalikų Bažnyčios struktūros), 
pastangas apeiti stalinizmo etninės politikos suvaržymus (ribojant tiesioginius Lietuvos SSR ir 
Lenkijos LR santykius, pastarosios atstovai ėmėsi lobizmo centrinėse SSRS institucijose) (VAT-1009). 

Tremties patirčių tyrimų duomenimis, jų transkripcija atsiminimų forma buvo nemažiau 
reikšminga nei komemoracija ir reprezentacija formuojant viešąjį tremties diskursą. Pusiau 
autobiografiniai darbai atskleidžia trauminės atminties kaip “asmeninio paveldo“ problematiką ir 
siūlo alternatyvius tremties patirčių reprezentacijos būdus. Formuluojama nuostata, kad tremties 
atsiminimai vertintini ne tik kaip įprastinė priemonė, padedanti formuoti politinius diskursus, bet ir 
kaip atskirų asmenų, genderinių, etninių bei socialinių grupių patirties tyrimo šaltinis. Nustatyta, 
kad tremties patirtys savaip formavo individualias bei kolektyvines tapatybes bei išgyvenimo 
strategijas. Pabrėžta tremtinių memuaristikos reikšmė formuojant viešąjį tremties diskursą ir 
vėlyvojo sovietmečio bei Sąjūdžio laikų politines nuostatas (VAT–0025). 

Analizuojant lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo emigracijoje problemas, suformuluota 
nuomonė, kad lietuvių emigrantų tapatybė buvo nevienoda dėl skirtingos socialinės kilmės, siekių 
ir strategijos, kurių laikėsi skirtingų emigracijos bangų žmonės. Literatūrinis tyrimas parodė, kad 
dabartinėje literatūroje tapatumas dažnai siekia peržengti etnines prigimtines ribas. Vis silpniau 
išreiškiamas tapatumo svarbos klausimas, kuris rečiau išsakomas tiesiogiai, tačiau atrandamas 
kituose teksto lygmenyse. Sociologinis tyrimas „Kvalifikuotos darbo jėgos migracija ir lietuviškojo 
tapatumo išsaugojimo strategijos“ atskleidė naujas lietuvių transnacionalios migracijos apraiškas, 
patvirtinančias, kad žmonių gyvenimas yra nuolatiniame judėjime, kitime (VAT–1022). 

 

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

2012 m. pagal programos 3–ą uždavinį vykdyta 11 projektų. 2012 m. baigti 4 projektai.  

Dešimt projektų įgyvendino 3.2 priemonės „Sukurti kultūros paveldo ir tapatumo tyrimams 
būtiną infrastruktūrą“ temas. Trys iš jų skirti temai „Paveldo objektų ir duomenų skaitmeninimas ir 
sklaida (3.2.2): „Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas, VAT–10015; 
„Lietuvos egodokumentinis paveldas, VAT–210057; „XVI a. pab.– 1940 m. Lietuvos karinio paveldo 
objektų (statinių, jų kompleksų, vietovių) tyrimai“), VAT–12038. Net septyni projektai plėtojo temą 
„Paveldo šaltinių tyrimai ir informacinių išteklių plėtra“ (3.2.1): „Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2–
4: XIX–XX a. Daugiatomio žodyno rengimas, 2–o ir 3–o tomų leidyba“, VAT–10018; „Paveldas ir 
tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida“, VAT–10039; „Vadovas po Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę“, VAT–10026; „Lietuvių egzodo paveldo likimai“; VAT–10014; „Lietuvos 
kaimų, miestelių ir dvarų etninės architektūros tyrimai“, VAT–10047; „Stebuklingojo atvaizdo 
tapsmas: procesai ir reiškiniai“, VAT –12010; „Janas Karlovičius– XIXa.–XXa. sandūros mokslinio ir 
kultūrinio gyvenimo skleidėjas“, VAT–12012. Vienas projektas – „Klaipėdos krašto etnokonfesinio 
paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“, VAT–12018) skirtas 3.1 priemonės 
3.1.2 temai „Kultūros paveldas kaip Lietuvos visuomenės tapatumo raiška“. 

Projektai apima pakankamai platų temų ir problemų lauką. Trijų projektų metu kaupiami, 
sisteminami ir skaitmeninami tekstiniai lituanistikos paveldo šaltiniai, trys projektai skirti 
architektūrinio paveldo identifikavimui, vertinimui bei katalogizavimui, du projektai – religinio–
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dvasinio paveldo ir jo sąveikos su socialine aplinka tyrimams, po vieną projektą – dailės, dailės ir 
architektūros, etnokonfesinio ir egodokumentinio paveldo šaltinių tyrimams. 

Daugelio projektų rezultatai yra taikomojo pobūdžio ir turi akivaizdžią praktinę reikšmę: tai 
kultūros paveldo objektų vertybinių savybių analizė ir aprašymas, kultūros paveldo išsaugojimo, 
apsaugos, atkūrimo principų bei gairių parengimas, rekomendacijos, kaip karinius paveldo 
objektus integruoti į modernias urbanistines erdves, numatant jų racionalaus panaudojimo 
galimybes, taip pat švietėjiško pobūdžio leidiniai. 

Projektų metu: 

– kuriamos naujos, modernios, paveldo bei tapatumo tyrimams labai svarbios duomenų 
kaupyklos: bibliografinis žodynas ir daugialypis istorinio–kultūrinio paveldo vadovas ( „Lietuvos 
dailininkų žodynas, t. 2–4: XIX–XX a. Daugiatomio žodyno rengimas, 2-o ir 3-o tomų leidyba“, VAT–
10018 ir „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“, VAT–10026, 

– nauji skaitmeniniai archyvai – architektūros istorijos ir egodokumetų („Skaitmeninis 
Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas”, VAT–10015; „Lietuvos egodokumentinis 
paveldas“, VAT–10057, „XVI a. pab.–1940 m. Lietuvos karinio paveldo objektų (statinių, jų 
kompleksų, vietovių) tyrimai“, VAT–12038; „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, 
sukuriant geografinę informacinę sistemą“, VAT–12018. Pastarojo projekto tyrėjai taiko ir 
novatoriškus duomenų rinkimo bei analizės metodus.  

Keturių projektų, pradėtų vykdyti 2012 m., ataskaitose pateikiami pirminiai arba tarpiniai 
rezultatai. Ekspertų vertinimu, šių projektų paraiškose numatytos veiklos vykdomos pagal 
suplanuotą darbų seką ir tyrimų logiką, tarpiniai rezultatai leidžia tikėtis tolesnio sėkmingo šių 
projektų vykdymo. Šių projektų pagrindinis rezultatas – surinkta gausi archyvinė medžiaga, kuri 
bus pasitelkiama tolesniems tyrimams. Svarbu pastebėti, ką ir šių projektų metu buvo paskelbta 
mokslinių publikacijų: „Janas Karlovičius – XIXa.–XXa. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo 
skleidėjas“, VAT–12012 – 5 mokslinės publikacijos; „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo 
tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“, VAT–12018 – 9 straipsniai, vykdant projektą 
„Stebuklingojo atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai“, VAT–12010, parašyti keli monografijos 
skyriai. Iš 2012 m. pradėtų vykdyti projektų išsiskiria „XVI a. pab.–1940 m. Lietuvos karinio paveldo 
objektų (statinių, jų kompleksų, vietovių) tyrimai“, VAT–12038, kurio tyrėjai surinko gausius 
empirinius duomenis, metinėje ataskaitoje pateikė reikšmingas apibendrinamąsias išvadas ir 
paskelbė 3 mokslines publikacijas. 

Visus 2010 m. pradėtus projektus ekspertai įvertino teigiamai, jų rezultatai yra reikšmingi ir 
teoriniu, ir taikomuoju požiūriu.  

Tiriant etninės architektūros paveldą buvo renkama istorinė, archyvinė architektūrinio 
paveldo objektų medžiaga, identifikuojami kultūros paveldo objektai natūroje, aprašoma jų būklė, 
nustatoma gyvenviečių ir atskirų objektų urbanistinė ir kultūrinė vertė („Lietuvos kaimų, miestelių 
ir dvarų etninės architektūros tyrimai“, VAT–10047, formuojama Lietuvos architektūros paveldo 
informacinė bazė. Vykdant projektą „Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo 
archyvas“, VAT–10015, per 2012 metus buvo suskaitmeninti 354 objektai, sukurti jų moksliniai 
aprašymai. Naudojantis trijų archyvų medžiaga, planuojama pristatyti viso 1300 objektų ir 9000 
ikonografinių vienetų, šiuo metu kuriama nauja paveldo tyrimų ir jo sklaidos platforma virtualioje 
erdvėje.  

Atliekant karinio paveldo objektų tyrimus, tiriamųjų objektų ir jų aplinkos būklė fiksuota 
nuotraukose bei topografiniuose planuose, rinkti archyviniai duomenys. Pirmą kartą šių objektų 
tyrime buvo panaudotas erdvės sintaksės metodas, kuriuo remiantis identifikuoti tiriamų objektų 
metafunkciniai tipai, ir, lyginant juos su šiuolaikinių civilinių objektų metafunkciniais tipais, 
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pateiktos gaires tolimesniam tikslingiausiam šių objektų panaudojimui („XVI a. pab.–1940 m. 
Lietuvos karinio paveldo objektų (statinių, jų kompleksų, vietovių) tyrimai“, VAT–12038). 

Vykdant architektūrinio paveldo tyrimus buvo sukurtas naujas mokslo žinių sklaidos šaltinis, 
kuriame pateikiami susintetinti duomenys apie konfesiniu ir etniniu požiūriu diferencijuotą LDK 
dailės ir architektūros paveldą; sukurtos kokybiškos objektų nuotraukos, originalios iliustracijos, 
žemėlapiai („Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“, VAT–10026). 

Trečius metus vykdomas projektas „Lietuvos dailininkų žodynas“ t. 2–4: XIX–XX a.“, VAT–
10018, tęsė žodyno II, III ir IV tomų leidybą – kūrė biogramas, rengė leidinius spaudai. Išleistas II 
knygos tomas, parengtas III tomo maketas. Ekspertų teigimu, projekto dalyvių kompetencija, 
darbas archyvuose su pirminiais šaltiniais ir gerai parengta šiuolaikiška metodika užtikrina aukštą 
mokslinės produkcijos kokybę, tad kuriamas vertingas žinių šaltinis.8 

Projekto „Lietuvos egodokumentinis paveldas“, VAT–10057, tyrėjai yra užsibrėžę 
identifikuoti, surinkti bei pristatyti Europos ir viso pasaulio tyrėjams Lietuvos egodokumentinį 
paveldą virtualioje erdvėje. 2012 m. buvo nustatyti nauji egodokumentų telkiniai Lietuvos ir 
užsienio archyvuose ir bibliotekose, sukurti ir integruoti į Lietuvos ir tarptautines infrastruktūras 
nauji duomenų masyvai. 

Atliekant socialinio ir kultūrinio tapatumo raiškos tyrimus pasitelkiant rašytinius lituanistikos 
paveldo šaltinius, buvo kaupiami archyviniai rašytiniai šaltiniai („Janas Karlovičius – XIXa.–XXa. 
sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo skleidėjas“, VAT–12012) atliekama ortografinė, 
grafologinė ir tekstologinė, kalbinė, aprašomoji jų analizės. Vykdomi tarpdalykiniai rašytinio 
lituanistikos paveldo – dvikalbių XVII–XVIII a. rankraščių, vokiečių ir lotynų kalbomis parašytos 
lietuvių kalbos gramatikos ir vieno trikalbio žodyno – tyrimai, suskaitmeninti ir internete paskelbti 
5 internetiniai šaltinių leidiniai („Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir 
sklaida“, VAT–10039), sisteminamas bei skaitmeninamas lietuvių išeivijos palikimo archyvas 
(„Lietuvių egzodo paveldo likimai“, VAT–10014). 

Išskirtini šie programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 3–o uždavinio projektų 
rezultatai:  

- Surinkti empiriniai duomenys apie etninę architektūrą, kurie papildo mokslines bei 
praktines žinias apie jos kaitą, regioninius savitumus, įtakas ir raidos tendencijas. Išsamiai aptarta 
Lietuvos dvarų, kaimų ir miestelių raida, tradicinės architektūros (sodybų, trobesių, konstrukcijų ir 
kt.) regioninius savitumai, smulkiosios architektūros ir kiti kiemo elementai. Remiantis 
architektūros raidos procesų analize, apibūdinti architektūros dėsningumai, bruožai bei kūrybos 
principai, lemiantys tradicijos tęstinumą ir vietos tapatumo išsaugojimą, kas yra ypač aktualu 
sprendžiant paveldosaugos klausimus („Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų etninės architektūros 
tyrimai“, VAT–10047); 

- Tiriant XVI a. – 1940 m. Lietuvos teritorijoje statytus karo architektūros objektus 
atskleista didelė gynybinių objektų metafunkcinių tipų įvairovė. Projekto vykdytojų požiūriu, tai 
leidžia teigti, jog tiriamų objektų panaudojimo galimybės šių dienų poreikiams yra iš esmės gerokai 
platesnės negu buvo galima manyti, atlikus vien architektūrinių vertingųjų savybių analizę. Siūloma 
buvusius gynybinius objektus panaudoti kuriant darnią miesto aplinką. („XVI a. pab.–1940 m. 
Lietuvos karinio paveldo objektų (statinių, jų kompleksų, vietovių) tyrimai“, VAT–12038); 

                                                 

 

 
8
 Projekto „Lietuvos dailininkų žodynas“ t. 2–4: XIX–XX a.“, VAT–10018, ataskaitos ekspertinis vertinimas 
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- Atliekant etnokonfesinio paveldo tyrimus, išryškinta senųjų istorinių Klaipėdos krašto 
kapinių svarbą nykstančių ir jau išnykusių kaimų dvasinės atminties išsaugojimui, kapinėse 
fiksuojamas konfesinis paveldas leidžia tirti istorinę, kalbinę, religinę bei kultūrinę Vakarų Lietuvos 
regiono sąrangą, kuri skiriasi nuo Didžiosios Lietuvos. Aptinkamų artefaktų ir jų gamybai 
panaudotų medžiagų įvairovė, meninių stilių kaita, kalbiniai įrašai įgalina į kapines žvelgti ne tik 
kaip į potencialų bendrosios krašto kultūros istorijos šaltinį, bet kaip į vertingą pramonės 
tchnologijų ir gamybos raidos artefaktų saugyklą. „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo 
tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“, VAT–21018);  

- Nustatyti nauji egodokumentų telkiniai Lietuvos ir užsienio archyvuose ir bibliotekose, 
pradėta kurti egodokumentų duomenų bazė, sudaromas ir pildomas elektroninis katalogas 
(„Lietuvos egodokumentinis paveldas“, VAT–10057); 

- Kuriama svetainė www.autc.lt, kurios tikslas – sukurti skaitmeninį Lietuvos architektūros 
istorijos ir paveldo archyvą, skirtą plačiosios visuomenės švietimui bei architektūros istorijos bei 
paveldosaugos profesionalams kaip ikonografinių šaltinių duomenų bazę („Skaitmeninis Lietuvos 
architektūros istorijos ir paveldo archyvas“, VAT–10015); 

- Atlikti tarpdalykiniai rašytinio lituanistikos paveldo tyrimai ir įvertinta socialinės bei 
kultūrinės tapatybės raiška rankraštiniame Jokūbo Brodovdkio patarlių, priežodžių ir mįslių 
rinkinyje Litauische Sprichwörter und Rätsel. („Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos 
šaltinių tyrimas ir sklaida“, VAT–10039); 

- Sukurtas mokslo žinių sklaidos šaltinis – leidinys „Vadovas po LDK“, kuriame pateikiami 
susintetinti duomenys apie konfesiniu ir etniniu požiūriu diferencijuotą LDK dailės ir architektūros 
paveldą („Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“, VAT–10026); 

- Išleistas „Lietuvos dailininkų žodyno“ II tomas („Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2–4: XIX–
XX a. Daugiatomio žodyno rengimas, 2–o ir 3–o tomų leidyba“, VAT–10018). 

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

Sprendžiant IV uždavinį 2012 metais vykdyti 6 projektai. 3 projektai pradėti vykdyti 2010 m. 
liepos – rugpjūčio mėn., jų trukmė 3 metai. Jie baigiasi 2013 metais birželio – rugpjūčio mėn. Trys 
projektai pradėti vykdyti 2012 m. kovo, birželio ir liepos mėn. Jie baigsis 2014 m. rugsėjo – 
gruodžio mėn.  

Vienas 2010 m. pradėtas vykdyti projektas ,,Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai 
tapatumui“ (VAT–10032) atliepia visas tris uždavinio priemones: globalizaciją, sekuliarizaciją ir 
naujus šiuolaikinio pasaulio iššūkius tapatumui. Du projektai, pradėti vykdyti 2010 m., teminiu 
požiūriu siauresni Vieną uždavinio priemonę – sekuliarizacijos iššūkius – atliepia projektas 
,,Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“ (VAT–
10056). Projektu ,,Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ (VAT–10038) aprėpiamos 
dvi uždavinio priemonės: globalizacija ir nauji šiuolaikinio tapatumo iššūkiai kalbai. 

Du 2012 m. pradėti vykdyti projektai „Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, 
sunkumų įveikos būdai“ (VAT–12023; projekto vykdymo pradžia 2012 07 01) ir „Globalizacijos 
(transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“ (VAT–12025: 
projekto vykdymo pradžia 2012 06 01) orientuoti su išlygomis į 2 uždavinio priemones: 
globalizaciją ir naujų šiuolaikinio pasaulio iššūkių tapatumui analizę. Trečias projektas 

http://www.autc.lt/
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„Konceptualiosios metaforos viešame diskurse“ (VAT–12022, projekto vykdymo pradžia 2012 03 
01) atliepia vieną uždavinio priemonę globalizaciją, jos poveikį semantiniams kalbos procesams. 

Teminiu požiūriu projektų vykdytojai atlieka kultūros, religijos, kalbos tapatumų tyrimus, taip 
pat tiriami globalios migracijos iššūkiai Lietuvos valstybei per šeimą ir globalizacijos procesų įtaka 
jaunimo tapatumui ir jaunimo santykis su valstybe. 

Ekspertai teigiamai įvertino visų IV uždavinio projektų metines ataskaitas ir rekomendavo 
projektus tęsti. Abejonių nekelia, kad projektų vykdytojai 2012 m. pasiekė svarių teorinių rezultatų 
ir pateikė originalių įžvalgų, analizuodami šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikį tapatumui ir jo 
transformacijoms.. Tai taikytina nuo 2010 m. vykdomiems projektams. 

Pažymėtina, kad ne visuose projektuose susitelkta ties teoriniais rezultatais, tačiau rimtų 
teorinių rezultatų yra pasiekta, vykdant fundamentinius tyrimus. Rimtomis teorinėmis įžvalgomis 
reikia laikyti šias išvadas: 

– sekuliarumo samprata apima istorinį ir struktūrinį jos aspektus; 

– cinizmo fenomenas išryškėja lyginant cinizmą ir nihilizmą ontologinių nuostatų aspektu; 

– šiuolaikiniam teoriniam nihilizmo kontekstui naują impulsą suteikia vadinamasis 
„naujasis realizmas“; 

– sekuliarizacijos ir nihilizmo santykis yra reikšmingas religijos ir kultūros fenomenų 
tarpusavio santykio ir jo transformacijos analizei;  

– probleminiai Šventybės sampratos aspektai atsiskleidžia išryškinant jausmo reikšmę 
šventybės ir pasaulietiškumo sričių atskyrimui; 

– svarstant religinio ir kultūrinio tapatumo santykį ir to santykio transformacijas, 
analizuotinos tapatybės suvokimo Lietuvoje transformacijos XX–XXI a. pr., siekiant atskleisti 
terminų tauta, tautiškumas ir etnosas, etniškumas naudojimo pokyčius sekuliarizuotoje religinėje 
kultūroje; 

– sekuliarizacijos raiška ir jos prasmė atsiskleidžia ir aptariant, ir analizuojant religijos bei 
šiuolaikinio meno santykį; 

– teatro, kino ir kt. vizualios „prigimties“ fenomenai bei virtualioji realybė suvokiami kaip 
tam tikri kultūrines tapatybes formuojantys veiksniai sekuliarizuotame pasaulyje; 

– estetikos sampratos transformacijos reikšmingos pačiai meno apskritai bei vizualaus 
meno sampratai; 

– vaizdo statuso kaita sekuliarizuotame pasaulyje. Švč. Trejybės ikonografijos istorija ir 
kontroversijos leidžia iš naujo svarstyti meninio atvaizdo ontologinį statusą („Religija ir kultūra: 
šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“, VAT–10032). 

– individo lygmenyje vyksta religijos kaita, reiškianti kitokio religingumo (greta tradicinio) 
susiformavimą, bet ne dažnai politizuoto sekuliarizacijos proceso, suprantamo kaip religijos 
nykimo šiuolaikinėje visuomenėje raiška. (,,Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir 
privataus religingumo sankirtos“, VAT–10056). 

– tarmės ir toliau išlieka vertinga kalbos atmaina savoje aplinkoje, t.y. ten, kur nėra 
konkurencijos su netarminiais kodais; 

– lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs kaip visoje Europoje viešosios kalbos 
neformalėjimo procesai: viešosios kalbos kaitos kontekstas keičiasi iš surežisuotos ir monologinės į 
dialoginę viešąją erdvę, didėja viešosios erdvės prieinamumas įvairesniems dalyviams (,,Lietuvių 
kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“, VAT–10038). 
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Projekto Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“, VAT–10032, vykdytojai 
2012 m. plėtojo nihilizmo, cinizmo, sekuliarizacijos teorines sampratas (vien tarptautinių teorinių 
seminarų buvo organizuota 6), išsamiai analizavo sekuliarizacijos iššūkį kasdienybei ir vizualiajai 
sferai bei vaizduotę ir tapatumą. Ypač reikia pabrėžti per projekto tyrimus išryškėjusias teorines 
nihilizmo problemas ir projekto vykdytojų požiūrį į jas. Dėmesys buvo skirtas ,,europietiškumo‘ 
dimensijai nihilizme, nihilizmo ir tikrovės santykiui, hermeneutiniam nihilizmui, interpretacijos ir 
tikrovės santykiui. Tyrimų rezultatai paskelbti 13 mokslo straipsnių, 25 kitose akademinėse 
publikacijose. Darbų buvo padaryta daugiau nei planuota. Projekto vykdytojai ambicingi 
mokslininkai, įrodantys lietuvių filosofijos teorinį svarumą. Svarbu pabrėžti, kad projekto 
vykdytojai vykdė intensyvią projekto sklaidą, kurios buvo pasigęsta 2011 metų ekspertų vertinime. 
Projekto rezultatai buvo viešinami konferencijose, seminaruose, viešose paskaitose, žiniasklaidoje. 
Projekto „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“, 
VAT–10056, vykdytojai atliko individualaus religingumo empirinius tyrimus. Taip pat dėmesys buvo 
skirtas religinių simbolių naudojimui lietuvių kultūrinės tapatybės darybos procesuose. Tas tyrimas 
parodė, kad katalikybė tampa ne religinio, bet kultūrinio tapatumo ženklu. Buvo atliktas 
individualaus religingumo tyrimas, atskleidęs gilumines to religingumo reikšmes bei sampratas. 
Projekto vykdytojai atsižvelgė į 2011 metų programos ataskaitoje pareikštą priekaištą dėl teorinių 
tyrimų stokos. Teorinės įžvalgos taip pat sekuliarizacijos samprata kartu su empirinių turimų 
duomenimis pateiktos ir projekto vykdytojų monografijoje „Religija Lietuvoje“. 

Projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“, VAT–10038, vykdytojai tiria 
lietuvių kalbos ir standartizavimo ideologijų raidą ir vaidmenį vėlyvosios modernybės laikais. Į 
sąvokos vėlyvoji modernybė vartojimą atkreiptas ir ekspertų dėmesys. Projekto vykdytojams būtų 
pravartų ją dar kartą argumentuoti ir pagrįsti (jeigu tai įmanoma). Projektai vykdytojai analizavo 
2011 metais sukauptus duomenis, atliko eksperimentus, baigė rengti sakytinės žiniasklaidos 
tekstyną. Taip pat analizuojama standartizavimo ideologijų kaita, asmenybės autoriteto vaidmuo 
visuomenei, kalbos priežiūros aparatas. Eksperimentai įdomūs, jų rezultatai parodo apklaustųjų 
santykį su bendrine kalba. Didelis dėmesys skiriamas, kaip jau minėta, skirtas sakytinės 
žiniasklaidos kalbai. Taikliai buvo konstatuoti pokyčiai. Projekto vykdytojai palaiko nuostatą, kad į 
kalbą reikia žvelgti kaip į nepažinią ir nekontroliuojamą tikrovę. Postuluojama, kad kaip tik 
žiniasklaida gali formuoti ir skleisti gerą kalbos standartą. Tas postulatas turėtų būti įrodytas. 
Projekto rezultatai skelbiami 14 mokslo straipsnių ir 14 kitų akademinių publikacijų. 
Sociolingvistika mokslas, kaip visuomenė veikia kalbą, todėl būtini išsamūs empiriniai tyrimai Tai ir 
įrodo projekto eiga ir rezultatai. 

2012 m. pradėti vykdyti projektai tinkamai suformulavo metodologinius ir metodinius tyrimų 
pagrindus, deramai atliko mokslinių tyrimų apžvalgas. Projekto „Emigracija ir šeima: iššūkiai, 
šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ (VAT–12023; projekto vykdymo pradžia 2012 07 01) 
vykdytojai sistemino ir analizavo vykdomo projekto temai artimų užsienio ir Lietuvos duomenų 
bazėse esančius tyrimus bei Lietuvos akademiniuose leidiniuose ir spaudos publikacijoje 
pateikiamus tyrimus; išskyrė nagrinėjamas temos, atrinko projektą atitinkančius klausimynų 
klausimai. Projekto „Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo 
fragmentacijai“ (VAT–12025, projekto vykdymo pradžia 2012 06 01) vykdytojai siekė teoriškai ir 
metodologiškai pagrįsti globalizacijos procesų daromą poveikį tautinio tapatumo 
transformacijoms, atliekant palyginamąją mokslinės literatūros ir tyrimų analizę. Pasirengimas 
šiems projektams ir jau atlikta analizė rodo, kad galima laukti įdomių teorinių įžvalgų ir svarių 
empirinių duomenų. Trečio projekto „Konceptualiosios metaforos viešame diskurse“ (VAT–12022, 
projekto vykdymo pradžia 2012 03 01) vykdytojai studijavo mokslinę literatūrą ir rinko empirinę 
medžiagą. Projekto vykdytojai, žinomi konceptualiosios metaforos tyrėjai, jau teikdami projektą 
tikrai buvo susipažinę su moksline literatūra, vadinasi, jau galima buvo laukti ir apibendrinimų. 
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Penki šio uždavinio projektai yra instituciniai (t. y. jų vykdytojai dirba vienoje institucijoje, 
nors projekto ,,Konceptualiosios metaforos viešame diskurse“ (VAT–12022, projekto vykdymo 
pradžia 2012 03 01) iniciatoriai tikrai galėjo pasitelkti ir kitų institucijų specialistus. Projekto 
„Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ (VAT–10038) iniciatoriai subūrė gausų 
įvairių institucijų mokslininkų ne tik kalbininkų būrį ir tai yra sveikintina, nes kalba yra visų 
mokslininkų darbo instrumentas, todėl labai įdomūs yra ne kalbininkų pastebėjimai apie kalbą. 

Abejonių nekelia, kad nuo 2010 m. vykdomi projektai ir 2012 m. pradėti vykdyti projektai 
pasieks ir intriguojančių bei netikėtų rezultatų. Vykdomi rimti teoriniai tyrimai, atliekami solidūs 
sociologiniai ir sociolingvistiniai eksperimentai. 

 

5 uždavinys. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės 
infrastruktūros koncepcijos parengimas 

Vykdant Programos 5 uždavinį, buvo realizuojamas vienas projektas ,,Senosios lietuvių k. 
tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė“ (VAT–12019). Projekte 
sutelkta tarptautinis vykdytojų kolektyvas. Tai Lietuvos, Vokietijos ir Italijos mokslininkai. Projektas 
pradėtas vykdyti 2012 03 01.  

Giliosios anotacijos referencinis Senosios lietuvių kalbos tekstynas (SLIEKKAS) apims 1500–
1800 m. laikotarpį (apie 10 mln. lietuviškų teksto žodžių ir atitinkamai visų nustatytų vertimo 
šaltinių tekstus). Šiuo metu kuriami šio tekstyno lingvistiniai ir teksto technologiniai principai. 
Tekstynas skirtas diachroninių lingvistinių duomenų procesų analizei ir pranoksta tradicinio 
tekstyno (kaip teksto vienetų rinkinio) ribas savo struktūra, sudaryta pagal keturis kriterijus: 
segmentinė struktūra (teksto sluoksnio vienetų sekos: ženklai, žodžiai, frazės, sakiniai ir pan.), 
intrasegmentinė struktūra (anotacijų sluoksniai: tekstologinė ir lingvistinė informacija), 
intersegmentinė struktūra (anotacijų susiejimas į seką viename lygmenyje) ir hipersegmentinė 
struktūra (teksto ir faksimilės, verstinio teksto ir vertimo šaltinio, atskirų tekstų lygiagretinimas). 
Sudėtinga ir kompleksiška istorinių tekstynų rengimo metodika verčia pradiniame etape pasirinkti 
reprezentatyvų mažesnės apimties tekstyną, kurį sudaro apie 350 000 lietuviškų teksto žodžių ir 
apie 190 000 lenkiškų, lotyniškų ar vokiškų vertimo šaltinių žodžių. 2012 m. projekte buvo 
paraleliai vykdomos kelios veiklos: dalies reikalingų šaltinių skaitmeniniams,, kritinis parengimas ir 
tekstologinė anotacija bei pusiau automatinės gramatinio anotavimo sistemos kūrimo darbai, 
kurie apima reikalingos leksinės ir gramatinės informacijos skaitmeninimą bei programinių įrankių 
kūrimą. 

 Buvo pradėti rengti (filologinės kokybės užtikrinimas) ir tekstologiškai anotuoti dalis šaltinių: 
Wolfenbüttelio postilė (WP 1573), Kristijono Donelaičio poemos Metai (DM ca. 1765–1775) dviejų 
dalių „Pavasario linksmybės“ ir „Vasaros darbai“ rankraštiniai tekstai (64892 s. ž., 1,62 a. l. Buvo 
parengti šaltiniai: Martynas Mažvydas, Catechismusa prasty žadei (MžK 1547), Mikalojus Daukša, 
Kathechismas (DK 1595), Heinrich Johann Lysius, Mažas Katgismas (LyK 1719) Gabrielis Engelis, 
Mažas Katgismas (EnK 1722; lietuviškas ir vokiškas tekstas), Liudviko Rėzos K. Donelaičio Metų ir 
pasakėčių leidimo (DMRh 1818) dokumentinis paraidinis perrašas; Augusto Schleicherio K. 
Donelaičio Metų ir pasakėčių leidimo (DMSch 1865) Georgo H. F. Nesselmanno K. Donelaičio Metų 
ir pasakėčių leidimo (DMN 1869) lietuviškosios dalies dokumentinis paraidinis perrašas.  

Vadinasi 2012 m. parengta didžioji dalis projekte numatytų šaltinių dokumentinių perrašų, 
kurie sudarys reprezentatyvų bandomąjį tekstyną, apimantį charakteringus senosios lietuvių 
kalbos laikotarpio tekstus bei jų šaltinius ir kuriuo remiantis bus parengta visa tekstyno sandara ir 
išmėgintas jo veikimas. Pasirinktos apimties tekstyno pagrindu bus sukurti senosios lietuvių. 
kalbos. daugiapakopio anotavimo tekstyno standartai, toliau galimi taikyti visam senosios lietuvių 
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kalbos (~10 mln. ž.) ir vėlesniems laikotarpiams. Projektas numato vieningų anotacinių standartų 
kūrimą, jie remiasi lot., graikų, vok. ir kt. kalbų tekstų anotavimui bei siejimui vienų su kitais bei su 
vertimo šaltiniais sukurtais ir dabar Frankfurto universitete tobulinamais tarptautiniais de facto 
standartais. Projektas siekia harmoningo lietuvių kalbos paveldo įtraukimo į pasaulinį informacinės 
infrastruktūros tinklą. 

Projekto rezultatai pristatyti dviejuose mokslo straipsniuose Lietuvoje ir Vokietijoje, 5 
pranešimuose tarptautinėse konferencijose. Dėl anotavimo principų buvo tartasi dviejuose 
tarptautiniuose seminaruose Vokietijoje ir Lietuvoje. Projekto vykdytojai yra išanalizavę Deutsch 
Diachron Digital, t. y. senosios vokiečių kalbos referencinio korpuso principus ir sprendimus, tačiau 
nežinoma, ar jie tiks lietuvių kalbos. referenciniam tekstynui. Iki šiol yra pritaikyta tik viena dalis – 
gramatinio anotavimo standartai. Skirtingai nei senąja vokiečių kalba lietuvių kalba nėra parengta 
atskirų tekstų ir autorių gramatikos aprašų, nėra įvairų laikotarpių išsamių žodynų, kuriuos pakaktų 
tik suskaitmeninti ir pritaikyti automatinei anotacija, todėl buvo labai daug paruošiamųjų darbų. 

Ekspertai teigiamai įvertino projekto metinę ataskaitą. 

Pažymėtina, kad stebina, jog šio tik vienas projektas atstovauja 5 uždaviniui. Reikalinga 
skatinti tokius projektus, nes Lietuva dar atsilieka spręsdama šio uždavinio priemones nuo Europos 
ir pasaulio konteksto. 

Projekto vykdytojai (ypač vokiečių mokslininkai) yra sukaupę jau nemenką patirtį, todėl 
visiškai realu tikėtis gerų rezultatų, nes tekstynų kūrimas kloja pamatus naujo lygmes 
fundamentiniams darbams. 
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Išvados ir rekomendacijos 

1 uždavinys 

Tarybos ekspertai teigiamai įvertino du 2012 metais pabaigtus pirmojo uždavinio projektus. 
Vienas projektas buvo skirtas teoriniams tapatybės sampratos tyrimams. Antrajame buvo 
kaupiamas naujas įvairialypių duomenų korpusas, įgalinęs lokalios bendruomenės – etninių žemių 
lietuvių – tapatybės raidos ir kaitos tendencijų tyrimus. 2012 metais startavo dar 7 nauji projektai, 
kurių rezultatai 1212 metais nebuvo vertinami.  

Pagrindinis programos pirmojo uždavinio tikslas – fundamentiniai tapatybės tyrimai, naujos 
tapatumo problemos konceptualizacijos – iki šiol dar stokoja įdėmesnio tyrinėtojų dėmesio. Šie 
darbai turėtų būti tęsiami ir skatinami. Atkreiptinas dėmesys ir į ketvirtają šio uždavinio priemonę 
(tema – „Nematerialusis paveldas: ribų problema“) – vykdant programą metodologinės paveldo 
tyrinėjimo problemos svarstytos per mažai.  

Svarbu pastebėti, jog į naują tyrimų lauką orientuoti dvejų metų projektai dažnai tik sukuria 
prielaidas tolesniems fundamentiniams tyrimams. Programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir 
tapatumas“ taisyklės draudžia kofinansuoti šios programos projektus kitų Programų lėšomis. Tad 
svarbu būtų numatyti galimybę, kaip sėkmingus ir perspektyvius tyrimus pratęsti. 

 

2 uždavinys 

Tarybos ekspertai iš esmės teigiamai įvertino visų 2012 m. vykdytų II uždavinio projektų 
rezultatus, taip pat ir baigtų (nors beveik visų projektų vadovams teko patikslinti ataskaitas, kai 
kurie koregavo ir planus). Daugumos projektų dalyviai organizavo konferencijas, seminarus, 
viešindami savo tyrimų rezultatus akademinėje bendruomenėje ir atkreipdami visuomenės 
dėmesį. Visų projektų mokslinė produkcija pripažinta svarbia ir vertinga, tad galima konstatuoti, 
kad programos II uždavinio priemonių tyrimai vyko sklandžiai ir sėkmingai.  

Daugelis II uždavinio projektų nėra absoliučiai orientuoti į kurią nors vieną priemonę (2.2, 
2.3, 2.4), juose dalyvaujantys mokslininkai aprėpia kelias iš formuluotų temų. Projektų apimtis 
gana netolygi ir tematiniu, ir kiekybiniu požiūriais: juose dirba nuo vieno iki dešimties mokslininkų. 
Kai kurie projektai įtraukė kelių mokslo institucijų atstovus (vienas – ir užsienio), yra 
tarpdisciplininiai. Tokia patirtis vertinga, jų baigiamieji rezultatai leis verifikuoti, kurie projektai 
perspektyvesni – tematiškai siauresni mažų grupių, ar platūs ir sutelkę dideles pajėgas. Atrodo, 
pastarųjų rezultatams gali pakenkti plačios apimties kolektyviniams darbams būdingas tam tikras 
fragmentiškumas. 

Įgyvendinant II uždavinį, kaip minėta, vyrauja XX a. antrosios pusės problematika. Ji 
neabejotinai yra aktualiausia, atspindi visuomenės susidomėjimą tautinio identiteto pokyčiais 
sovietmečiu. Pastebima tyrimų tematikos disproporcija neturėtų būti traktuojama negatyviai. 
Atvirkščiai, tokie tyrimai skatintini ir dėl aktualumo, ir dėl savalaikių galimybių fiksuoti sovietmečio 
šaltinius, kurie turės išliekamąją vertę. Vis dėlto rekomenduojama atkreipti didesnį dėmesį į 
įsivyraujančius tyrimus, vykdomus pasitelkiant įvairius interviu, t. y. – į realų tokių šaltinių 
reprezentatyvumą (dažnai apklausos labai ribotos). 

Projektų dalyvių inicijuotus darbus daugeliu atvejų reikia laikyti pradiniais, specialiais (gana 
siaurais) tyrimais, naujų temų išskleidimu. Rekomenduotina tokius specialius istorinės atminties ir 
tapatumo tyrimus tęsti ir plėtoti, per juos jauna mūsų istoriografija pasirengs originalioms 
teorinėms interpretacijoms.  
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Tęsiant programą atkreiptinas dėmesys į II uždavinio 2.4. priemonės (Išeivijos atminties ir 
tapatumo tyrimai) – ji nesutampa su priskirta tyrimų tema: „Atminties politika dabarties Lietuvoje 
(XX a. pab.–XXI a. pr.) ir laukiamais rezultatais. Minėta tema plati, į ją telpa ne vien išeivijos tyrimai. 

 

3 uždavinys 

Dauguma uždavinio projektų skirti 3.2 priemonės „Sukurti kultūros paveldo ir tapatumo 
tyrimams būtiną infrastruktūrą“ temoms įgyvendinti, todėl tenka apgailestauti dėl netolygaus 
tyrimų pasiskirstymo uždavinio priemonių ir atitinkamai analizuojamų temų atžvilgiu. Stinga 
tyrimų, skirtų paveldo sampratos konceptualizacijai, kultūros paveldo įtakos tapatumams analizei.  

Pabrėžtinas faktas, jog daugumos vykdomų projektų rezultatai yra taikomojo pobūdžio ir turi 
akivaizdžią praktinę reikšmę. Prie tokių rezultatų priskirtina kultūros paveldo objektų vertybinių 
savybių analizė ir aprašymas, kultūros paveldo išsaugojimo, apsaugos bei atkūrimo principų bei 
gairių parengimas, karinių paveldo objektų integracijos į modernias urbanistines erdves, numatant 
jų racionalaus panaudojimo galimybes rekomendacijų parengimas, švietėjiško pobūdžio leidinių 
sudarymas. 

Kita vertus, tenka pastebėti, jog kai kurie trečiojo uždavinio projektai tik formaliai aptaria 
kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos problematiką, nesigilina į šią gilesnių teorinių 
apibendrinimų reikalaujančią tyrimų sritį, tad ši tyrimų dimensija nepilnai realizuota. 

 

4 uždavinys 

Vykdant projektus pagal Programos 4 uždavinį 2012 metais tęstinių projektų vykdytojai 
pasiekė svarių teorinių rezultatų, išryškinant sekuliarumo sampratą, cinizmo fenomeną, nihilizmo 
kontekstą, sekuliarizacijos ir nihilizmo santykį, probleminius Šventybės sampratos aspektus, 
svarstant religinio ir kultūrinio tapatumo santykį ir to santykio transformacijas, sekuliarizacijos 
raišką ir jos prasmę aptariant ir analizuojant religijos bei šiuolaikinio meno santykį, teatro, kino ir 
kt. vizualios „prigimties“ fenomenus bei virtualiąją realybę suvokiant juos kaip tam tikras 
kultūrines tapatybes formuojančius veiksnius sekuliarizuotame pasaulyje, estetikos sampratos 
transformacijas, individo lygmenyje vykstančią religijos kaitą. Svarbu pažymėti, kad konstatuota, 
jog tarmės ir toliau išlieka vertinga kalbos atmaina savoje aplinkoje, t.y. ten, kur nėra 
konkurencijos su netarminiais kodais ir kad lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs kaip visoje 
Europoje viešosios kalbos neformalėjimo procesai: viešosios kalbos kaitos kontekstas keičiasi iš 
surežisuotos ir monologinės į dialoginę viešąją erdvę, didėja viešosios erdvės prieinamumas 
įvairesniems dalyviams.  

Įgyvendinant pagal Programos 4 uždavinį tęsiamus projektus ir pradėtus vykdyti projektus, 
būtina siekti teorinio tyrimų lygmens balanso su projektų idėjų populiarinimu ir sklaida, praktinių 
empirinių duomenų solidaus teorinio įprasminimo. 

 

5 uždavinys 

Vykdant Programos 5 uždavinį, buvo realizuojamas vienas projektas, kuriame sutelktas 
tarptautinis vykdytojų kolektyvas. Tai Lietuvos, Vokietijos ir Italijos mokslininkai.  

Giliosios anotacijos referencinis Senosios lietuvių kalbos tekstynas (SLIEKKAS) apims 1500–
1800 m. laikotarpį (apie 10 mln. lietuviškų teksto žodžių ir atitinkamai visų nustatytų vertimo 
šaltinių tekstus). 2012 metais buvo kuriami šio tekstyno lingvistiniai ir teksto technologiniai 
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principai. Tekstynas skirtas diachroninių lingvistinių duomenų procesų analizei ir pranoksta 
tradicinio tekstyno (kaip teksto vienetų rinkinio) ribas savo struktūra. Pradiniame etape pasirinktas 
reprezentatyvus mažesnės apimties tekstynas, kurį sudaro apie 350 000 lietuviškų teksto žodžių ir 
apie 190 000 lenkiškų, lotyniškų ar vokiškų vertimo šaltinių žodžių. 2012 m. projekte buvo 
paraleliai vykdomos kelios veiklos: dalies reikalingų šaltinių skaitmeninimas, kritinis parengimas ir 
tekstologinė anotacija bei pusiau automatinės gramatinio anotavimo sistemos kūrimo) 
lietuviškosios dalies dokumentinis paraidinis perrašas. 2012 m. parengta didžioji dalis projekte 
numatytų šaltinių dokumentinių perrašų, kurie sudarys reprezentatyvų bandomąjį tekstyną, 
apimantį charakteringus senosios lietuvių kalbos laikotarpio tekstus bei jų šaltinius ir kuriuo 
remiantis bus parengta visa tekstyno sandara ir išmėgintas jo veikimas. Projektas siekia 
harmoningo lietuvių kalbos paveldo įtraukimo į pasaulinį informacinės infrastruktūros tinklą ir 
kloja pamatus naujo lygmens fundamentiniams darbams. 

Pažymėtina, jog tik vienas projektas atstovauja 5 uždavinį. Reikalinga skatinti panašaus 
pobūdžio projektus, nes Lietuva dar atsilieka spręsdama šio uždavinio priemones ir temas nuo 
Europos ir pasaulio konteksto. 

Apibendrinant tyrimų realizavimo patirtį pagal visus šios Programos uždavinius, galima teigti, 
kad ima ryškėti poreikis ir potencija toliau tęsti Programoje suformuluotus ir nacionaliniu požiūriu 
svarbius identiteto tyrimus. Ypatingai reikėtų orientuotis į tyrimų fundamentalumą ir jų išliekamąją 
vertę. Reikėtų atrasti galimybę sutelkti geriausių rezultatų pasiekusių projektų vykdytojus tęsti 
pradėtus darbus. 
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2012 m. paskelbtų mokslinių publikacijų sąrašas 

 
1 uždavinys 

Kuzmickas, Bronislovas, Morkūnienė, Juratė, Aleksandravičius, Povilas, Bubelis, Rimgaudas, 
Mickūnas, Algis „Individo tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“, sudaryt. Juratė Morkūnienė, 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012.  

Mickūnas, Algis, „Social Value and Individual Worth“, Vilnius: Mykolas Romeris University, 
2012, 236.  

Aleksandravičius, Povilas, „Aristoteliškoji juslinės substancijos sąvoka ir individo problema“, 
Socialinių mokslų studijos, nr. 4 (2), 2012, 503–516. Bubelis., Rimgaudas, “Klasių logika”, R.Bubelis, 
V.Jakimenko, V.Valatka, Logika, II dalis (vadovėlis aukštosioms mokykloms),V.: Mykolo Romerio 
universitetas, 2012.  

 

2 uždavinys 

Čepaitienė, Rasa, „Минск советский и Вильнюс литовский: создание «советской 
столицы» в сталинский период“, Перши мiжнародны кангрэс даследчыкаŷ Беларусi. 
Працоŷныя матэриялы. Kaunas: VDU, 2012, vol. 1, 237–241. 

Čepaitienė, Rasa, „Autoritarizmas ir urbanistika: Vidurio Azijos valstybių atvejis“, Miestų 
praeitis, 2012, nr. 3. (CD formatu).  

Laukaitytė, Regina, „Žydų religinis gyvenimas Lietuvoje 1944–1956 m., Lituanistica“, 2012, t. 
58, nr. 4 (90), 295–309. 

Celiešiūtė Ingrida, Kuzmickaitė, Daiva Kristina, „Darbo migracijos, kvalifikacijos ir 
lietuviškosios tapatybės sankirtos: išsaugoti, palaikyti ar kurti“, Oikos: lietuvių migracijos ir 
diasporos studijos, 2012, 1 (13), 9–25. 

Saldukas, Linas, „Lietuvių ir latvių tautinės tapatybės išsaugojimo siekiai DP stovyklose 
Vokietijoje“, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2012, 1 (13), 68–81. 

Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje, Klaipėda: UAB "Baltic 
Printing Hause", 2012. 

Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States, 
sudaryt. Davoliūtė, Violeta, Balkelis, Tomas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2013. 

Lietuvos istorijos politikos gairės (Rekomendacijos politikos formuotojams), Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2012. 

Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys, sudaryt. Lopata, Raimundas ir kt., Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2012. 

Bumblauskas, Alfredas, „Dar kartą apie Lietuvos ir Lenkijos užmarštis“, Lietuvos istorijos 
studijos, 2012, nr. 30, 41–67.  

Bumblauskas Mangirdas, „Žemaitijos virsmo iš pagoniškos į krikščionišką visuomenę 
klausimu“, Senovės baltų kultūra. Sakralieji baltų kultūros aspektai, Vilnius: Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas, 2012, 137–150. 
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Bumblauskas, Mangirdas, „Žalgirio mūšio šaltiniai“, 
http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios–kolekcijos/zalgirio–musio–saltiniai/. 

Marcinkevičius, Andrius, „Etninių grupių konstravimas Sovietų Sąjungos gyventojų 
surašymuose: rusų vaizdinio Lietuvoje aspektai“, Etniškumo studijos, 2012, nr. 1/2, 51–70. 

Kirkienė, Genutė, „Radvilų giminė XIX–XX a.“, http://www.mdl.lt/thesaurus/kaupiamos–
kolekcijos/tapyba–grafika–skulptura/radvilos/. 

Leonavičiūtė, Inga, „Galerija „Senasis Vilniaus universitetas“ internetiniame puslapyje 
„Magnus Ducatus Lithuaniae“ – mdl.lt: „Senojo Vilniaus universiteto rektoriai“ 
http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios–kolekcijos/senasis–vilniausuniversitetas/rektoriai/ 
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Priedai 

 

1 priedas. Programos projektų 2012 m. mokslinių tyrimų rezultatai 

 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai Skaičius
 

HS1 Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai 5 

HS2 Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose 99 

HS3 Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, kultūros ir 
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose 

8 

HS4 Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai 13 

HS5 Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai 93 

HS6 Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai 18 

Iš viso: 248 
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2 priedas. 2012 m. projektų skaičius ir jų lėšos pagal programos uždavinius 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 priedas. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ vykdomi projektai ir jų lėšos 2012 m. tęsiamų programos projektų sąrašas 

Eil.
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sut. Nr.  Projekto vadovas  Projekto pavadinimas 
Vykdančioji 
institucija  

Terminai  
Uždavi

nys  

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

Iš viso 2010 2011 2012 2013 

1 VAT–
10058– 

VAT–
16/2010 

Bronislavas Juozas 
Kuzmickas 

Individo socialinis ir kultūrinis 
tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos 

Mykolo Romerio 
universitetas 

2010.09–
2012.07 

1 364,700 60,300 182,300 122,100 0 

2 VAT–
10063– 

VAT–
17/2010 

Saulė 
Matulevičienė 

Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis 
tapatumas 

Vilniaus 
universitetas 

2010.09–
2012.10 

1 427,900 81,300 218,200 128,400 0 

 792,600 141,600 400,500 250,500 0 

3 
VAT–
10001– 

VAT–
01/2010 

Alvydas 
Nikžentaitis 

Atminties kultūrų formavimo strategijos 
Lietuvos urbanistinėse erdvėse 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2010.07–
2013.06 

2 
592,700 80,500 199,600 193,500 119,100 

4 
VAT–
10009– 

VAT–
02/2010 

Regina Laukaitytė Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m, Lietuvos istorijos 
institutas 

2010.07–
2013.06 

2 
208,000 27,900 46,400 93,200 40,500 

5 
VAT–
10022– 

VAT–
03/2010 

Daiva Dapkutė Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto 
išsaugojimas emigracijoje 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2010.09–
2012.12 

2 
284,000 38,800 115,700 129,500 0 

6 

VAT–
10025– 

VAT–
05/2010 

Violeta Davoliūtė Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė 
ir tremtis Gulago tremtinių liudijimuose 

Lietuvių 
literatūros ir 
tautosakos 
institutas 

2010.07–
2012.12 

2 

218,000 27,500 56,000 134,500 0 

7 
VAT–
10028– 

VAT–
06/2010 

Raimundas Lopata Istorijos politika kaip tautos ir valstybės 
konstravimo veiksnys 

Vilniaus 
universitetas 

2010.09–
2012.07 

2 
316,800 65,100 174,800 76,900 0 

8 
VAT–
10048– 

VAT–
18/2010 

Dalia Leinartė 
(Marcinkevičienė) 

Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo 
istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų 
sąryšiai 

Vilniaus 
universitetas 

2010.09–
2012.12 2 

425,000 49,000 176,400 199,600 0 

9 
VAT–
10061– 

VAT–
19/2010 

Alfredas 
Bumblauskas 

LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs 
tapatumai 

Vilniaus 
universitetas 

2010.09–
2013.06 

2 
500,100 103,900 159,000 161,700 75,500 

 2,544,600 392,700 927,900 988,900 235,100 

10 
VAT–
10018– 

VAT–
07/2010 

Lijana 
Natalevičienė 
(Šatavičiūtė) 

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

Lietuvos 
kultūros tyrimų 
institutas 

2010.07–
2013.06 3 

472,300 50,300 123,600 185,600 112,800 

11 
VAT–
10015– 

VAT–
08/2010 

Vaidas Petrulis Skaitmeninis Lietuvos architektūros 
istorijos ir paveldo archyvas 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

2010.09–
2013.06 3 

347,100 81,600 99,000 99,000 67,500 

12 
VAT–
10039– 

VAT–
10/2010 

Ona Aleknavičienė Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus 
lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida 

Lietuvių kalbos 
institutas 

2010.07–
2012.12 

3 
415,200 89,700 165,300 160,200 0 

13 
VAT–
10026– 

VAT–
11/2010 

Aistė Paliušytė Vadovas po Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę 

Lietuvos 
kultūros tyrimų 
institutas 

2010.07–
2012.12 3 

272,900 47,600 112,900 112,400 0 
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14 
VAT–
10014– 

VAT–
12/2010 

Dalia Kuizinienė Lietuvių egzodo paveldo likimai Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2010.09–
2012.09 

3 
229,200 34,600 85,300 109,300 0 

15 
VAT–
10047– 

VAT–
20/2010 

Rasa Bertašiūtė Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų 
etninės architektūros tyrimai 

Kauno 
technologijos 
universitetas 

2010.09–
2012.12 3 

288,700 43,300 100,200 145,200 0 

16 
VAT–
10057– 

VAT–
21/2010 

Arvydas Pacevičius Lietuvos egodokumentinis paveldas Vilniaus 
universitetas 

2010.09–
2013.08 

3 
599,900 96,700 151,900 201,600 149,700 

  2,625,300 443,800 838,200 1,013,300 330,000 

17 
VAT–
10032– 

VAT–
13/2010 

Rita Šerpytytė Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio 
iššūkiai tapatumui 

Vilniaus 
universitetas 

2010.07–
2013.06 

4 
648,200 101,900 180,100 204,600 161,600 

18 
VAT–
10038– 

VAT–
14/2010 

Loreta 
Vaicekauskienė 

Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir 
tapatybės lūžiai 

Lietuvių kalbos 
institutas 

2010.08–
2013.07 

4 
500,100 48,700 137,600 201,600 112,200 

19 
VAT–
10056– 

VAT–
22/2010 

Jolanta 
Kuznecovienė 

Sekuliarizacijos proceso ypatumai 
Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo 
sankirtos 

Vytauto Didžiojo 
Universitetas 

2010.09–
2013.08 4 

450,000 38,100 123,900 153,000 135,000 

   1,598,300 188,700 441,600 559,200 408,800 

 7,560,800 1,166,800 2,608,200 2,811,900 973,900 
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4 priedas. 2012 m. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas” 4 kvietimo finansuojamų projektų sąrašas 

Eil.
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sut. Nr.  
Projekto 
vadovas  

Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija  Terminai  
Uždavi

nys  

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

Iš viso 2012 2013 2014 

1 
VAT–
12013 

VAT–
30/2012 

Dalia 
Senvaitytė 

Kalendorinių švenčių (re–)konstrukcijų santykio su 
lietuvių tapatumu tyrimai 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2012.04.01–
2014.12.31 

1 
149,600 30,400 71,000 48,200 

 149,600 30,400 71,000 48,200 

2 
VAT–
12030 

VAT–
31/2012 

Raimundas 
Lopata 

Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir 
geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis 

Vilniaus universitetas 2012.07.01–
2014.07.31 

2 
232,000 53,000 112,000 67,000 

3 
VAT–
12033 

VAT–
32/2012 

Vilius 
Ivanauskas 

Sovietmečio intelektualai, sistema ir tapatumo 
paieškos (Lietuvos rašytojų atvejis) 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2012.04.01–
2014.05.31 

2 
71,700 29,400 29,800 12,500 

4 
VAT–
12031 

VAT–
33/2012 

Laima 
Šinkūnaitė 

Krikščioniškoji ikonografija XVII – XX a. Lietuvos 
dailėje: tradicijos ir transformacijos 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2012.03.01–
2014.11.30 

2 
223,900 63,200 73,900 86,800 

5 
VAT–
12039 

VAT–
34/2012 

Rimantas 
Kmita 

Literatūros laukas sovietmečiu Lietuvoje Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

2012.07.01–
2014.06.31 

2 
164,500 31,600 72,700 60,200 

 692,100 177,200 288,400 226,500 

6 
VAT–
12010 

VAT–
35/2012 

Tojana 
Račiūnaitė 

Stebuklingojo atvaizdo tapsmas: procesai ir 
reiškiniai 

Vilniaus dailės 
akademija 

2012.03.01–
2014.12.31 

3 
100,400 15,200 43,000 42,200 

7 
VAT–
12012 

VAT–
36/2012 

Miroslav 
Davlevič 

Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir 
kultūrinio gyvenimo skleidėjas 

Vilniaus universitetas 
Polonistikos centras 

2012.04.01–
2013.12.31 

3 
130,000 50,000 80,000 0 

8 
VAT–
12038 

VAT–
37/2012 

Kęstutis 
Zaleckis 

XVI a. pab. – 1940 m. Lietuvos karinio paveldo 
objektų (statinių, jų kompleksų, vietovių) tyrimai 

KTU Architektūros ir 
statybos institutas 

2012.03.01–
2013.12.31 

3 
304,500 150,000 154,500 0 

9 
VAT–
12018 

VAT–
38/2012 

Arūnas 
Baublys 

Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, 
sukuriant geografinę informacinę sistemą 

Klaipėdos 
universitetas 

2012.03.01–
2014.12.31 

3 
453,200 167,300 143,600 142,300 

 988,100 382,500 421,100 184,500 

10 
VAT–
12023 

VAT–
39/2012 

Irena Emilija 
Juozeliūnienė 

Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, 
sunkumų įveikos būdai 

Vilniaus universitetas 2012.07.01–
2014.12.31 

4 
440,000 57,000 218,000 165,000 

11 
VAT–
12022 

VAT–
40/2012 

Aloyzas 
Gudavičius 

Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse Šiaulių universitetas 2012.03.01–
2014.09.30 

4 
250,000 74,000 79,000 97,000 

12 
VAT–
12025 

VAT–
41/2012 

Vytis 
Čiubrinskas 

Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis 
valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai 

VDU Socialinės 
antropologijos centras 

2012.06.01–
2014.12.31 

4 
191,300 35,400 95,200 60,700 

 881,300 166,400 392,200 322,700 

13 
VAT–
12019 

VAT–
42/2012 

Grasilda 
Blažienė 

Senosios lietuvių k. tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės 
anotacijos technologinė ir mokslinė bazė 

Lietuvių kalbos 
institutas 

2012.03.01–
2014.04.31 

5 
360,300 143,200 174,400 42,700 

 360,300 143,200 174,400 42,700 

 3,071,400 899,700 1,347,100 824,600 
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5 priedas. 2012 m. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas” 5 kvietimo finansuojamų projektų sąrašas 

Eil.
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sut. Nr.  Projekto vadovas  Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija  Terminai  
Uždavi

nys  

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

Iš viso 2012 2013 2014 

1 
VAT–
12060 

VAT–
43/2012 

Gintautas Mažeikis Sovietinių atminties ritualizavimo formų 
perėmimas: lyginamoji Vidurio–Rytų 
Europos analizė 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2012 09 01–
2014 12 31 2 

200,000 32,000 96,000 72,000 

2 
VAT–
12062 

VAT–
44/2012 

Ramunė Šmigelskytė–
Stukienė 

Modernios administracijos tapsmas 
Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII 
a. II pusėje 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2012 10 01–
2014 12 31 1 

304,300 9,100 141,700 153,500 

3 
VAT–
12055 

VAT–
45/2012 

Eglė Kumpikaitė Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo 
išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje 
gyvensenoje 

Kauno technologijos 
universitetas 

2012 09 01–
2014 06 30 3 

167,000 26,000 88,000 53,000 

4 
VAT–
12067 

VAT–
46/2012 

Gediminas Lesmaitis Žygimanto Augusto ir LDK etmonų 
korespondencija: tarp valstybės ir individo 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2012 10 01–
2014 12 31 

2 
170,600 23,400 66,600 80,600 

5 
VAT–
12052 

VAT–
47/2012 

Algimantas 
Merkevičius 

Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo 
bruožai remiantis archeologijos paveldo 
tyrimais Lietuvoje 

Vilniaus universitetas 2012 09 01–
2014 12 31 3 

261,000 37,100 126,300 97,600 

6 
VAT–
12058 

VAT–
48/2012 

Darius Staliūnas Vilnius – Lietuvos sostinė: politinės idėjos 
istorija (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė) 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2012 10 01–
2014 12 31 

1 
212,500 15,700 80,400 116,400 

7 
VAT–
12048 

VAT–
49/2012 

Alma Lapinskienė Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir 
Kaunas lietuvių kultūroje (1918–1940) 

Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

2012 09 01–
2014 12 31 

2 
265,100 20,100 116,100 128,900 

8 
VAT–
12051 

VAT–
50/2012 

Monika Frėjutė–
Rakauskienė 

Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: 
etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus 
tapatumų raiška 

Lietuvos socialinių 
tyrimų centras 

2012 10 01–
2014 12 31 1 

262,000 11,000 124,000 127,000 

9 
VAT–
12071 

VAT–
51/2012 

Nadiežda Morozova Lietuvos sentikių kultūros paveldas XVIII–
XX a.: raštijos paminklai ir ikonų tapyba 

Lietuvių kalbos 
institutas 

2012 09 01–
2014 12 31 

3 
317,000 37,900 123,100 156,000 

10 
VAT–
12043 

VAT–
52/2012 

Vyda Bakutytė 
Jauniškienė 

XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo 
atodangos:daugiakultūriškumo aspektas 

Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas 

2012 10 01–
2014 12 31 

3 
539,200 64,000 240,000 235,200 

11 
VAT–
12042 

VAT–
53/2012 

Jonas Rimantas 
Glemža 

Lietuvos architektūros paveldo istoriniai 
interjerai nuo XV a. iki XIX a. vidurio 

Vilniaus dailės 
akademija 

2012 10 01–
2013 12 31 

2 
130,000 35,000 95,000 0 

12 
VAT–
12057 

VAT–
54/2012 

Vaidas Petrulis Paveldotyra: materialumo ir 
nematerialumo aspektai Lietuvos 
tarpukario (1918–1940) architektūroje 

Kauno technologijos 
universitetas 

2012 09 01–
2014 12 31 3 

541,300 44,200 235,500 261,600 

13 
VAT–
12064 

VAT–
55/2012 

Vytas Jankauskas Politinė tauta LDK XV – XVI a.: kunigaikščių 
sluoksnio integravimo prielaidų tyrimas 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2012 09 01–
2014 08 31 

1 
227,500 38,200 122,100 67,200 

14 
VAT–
12044 

VAT–
56/2012 

Arvydas Matulionis Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 

Lietuvos socialinių 
tyrimų centras 

2012 09 01–
2014 12 31 

1 
359,500 39,400 163,800 156,300 
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15 
VAT–
12053 

VAT–
57/2012 

Jūratė Jurevičienė Inovatyvūs architektūros paveldo 
regeneravimo metodai: Panemunės pilys 

Vilniaus Gedimino 
technikos 
universitetas 

2012 09 01–
2014 12 31 3 

298,900 43,000 119,200 136,700 

16 
VAT–
12066 

VAT–
58/2012 

Adas Jakubauskas Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje 
identiteto tyrimas 

Mykolo Romerio 
universitetas 

2012 09 01–
2014 08 31 

1 
239,800 40,500 113,000 86,300 

17 
VAT–
12056 

VAT–
59/2012 

Ilona Strumickienė Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: 
etnoreliginis tapatumas išeivijoje 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2012 09 01–
2013 12 31 

2 
132,200 26,800 105,400 0 

18 
VAT–
12068 

VAT–
60/2012 

Liucijus Dringelis Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų 
erdvinės struktūros savitumo nustatymas 
ir jo išsaugojimas 

KTU Architektūros ir 
statybos institutas 

2012 09 01–
2014 12 31 4 

350,000 57,000 150,000 143,000 

19 
VAT–
12070 

VAT–
61/2012 

Loreta Vaicekauskienė Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė Lietuvių kalbos 
institutas 

2012 09 01–
2014 12 31 

4 
287,900 32,200 121,200 134,500 

 5,265,800 632,600 2,427,400 2,205,800 
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Kvietimai 
pagal metus 

Konkursams 
pateiktų 
paraiškų 
skaičius 

Neatitiko 
kvietime 
nurodytų 

reikalavimų 

Nefinansuotini 
Atsisakyta 
paramos 

Finansuotų projektų skaičius Skirta lėšų, tūkst. Lt 

Vykdomi 
projektai 

Užbaigti 
2010–2011 m. 

Tęsiami 
projektai 
2012 m. 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. Iš viso 

2010 

1 41 4 22  15 3 12 839 700 1 840 300 1 700 300 613 700 0.0 4 994 000 

2 23 5 11 7 0 7 472 600 1 111 900 1 111 600 360 200 0.0 3 056 300 

3 12  5 7 7 0 315 000 0.0 0.0 0.0 0.0 315 000 

2011 4 41 1 26 13 0 13 0.0 0.0 899 700 1 347 100 824 600 3 071 400 

2012 5 35  15 19 0 19 0.0 0.0 632 600 2 427 400 2 205 800 5 265 800 

Iš viso: 152 10 79 2 61 10 51 1 627 300 2 952 200 4 344 200 4 748 400 3 030 400 16 702 500 

 
___________________________ 

 

 

 


