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SANTRAUKA 

Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (toliau – 

Programa) paskirtis – paskatinti inovatyvius kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo 

tyrimus, jų plėtrą ir suteikti valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų ţinių apie kultūros 

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

poveikio tautos savimonei tyrimai taptų mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės 

strategiškos sąveikos pamatu.  

Programos uţdaviniai: 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.  

Programa siekiama atlikti fundamentinius tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos 

formų bei raidos ir Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir 

perspektyvų tyrimus; 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 tyrimus; kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos 

tyrimus, (lygiagrečiai kuriant paveldo ir tapatumo tyrimams būtiną infrastruktūrą); įvairių 

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

poveikio tapatumui pobūdţio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimus; lituanistinio 

paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos sukūrimo darbus. 

Vykdymo grupė, atsiţvelgdama į Programos paskirtį – paskatinti inovatyvius 

kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo tyrimus ir jų plėtrą ir suteikti visuomenei bei 

valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų ţinių apie kultūros paveldo būklę bei jo poveikį 

tolesnei valstybės raidai – atliko visus 2010 m. planuotus darbus: parengė Programos detalųjį 

planą 2010–2014 metams, paskelbė tris projektų teikimo kvietimus, suplanavo lėšas.  

Projektų 2010 m. ekspertiniai vertinimai atskleidė, kad didţioji dalis projektų 

vykdytojų dirbo sėkmingai: įgyvendinant projektus gauti rezultatai buvo verti valstybės 

investicijų, t. y. pateikta originalių, kokybiškų ir valstybei aktualių išvadų, kurios papildys 

Lietuvos mokslą, koreguos mokslinėje apyvartoje esančią informaciją, praplės tyrinėjimų 

spektrą ir padidins jų įvairovę. Programos projektų vykdytojų tyrimai inovatyvūs ir svarbūs, 

jie neabejotinai darys teigiamą poveikį tolesnei mokslo raidai, Lietuvos mokslo integracijai į 

pasaulio kontekstą, jų rezultatai prisidės prie mokslo sklaidos bei mokslo ţinių integravimo į 

visuomenės gyvenimą.  
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ABSTRACT 

The purpose of the National Research Programme (NRP) “The State and the Nation: 

Heritage and Identity” (henceforth, the Programme) is to encourage and develop innovative 

complex scientific identity and heritage research and present state institutions with 

scientifically reasoned data about the condition of our cultural heritage as well as its influence 

on the further development of the state. Scientific research on heritage and identity and their 

impact on the nation’s consciousness would serve as a foundation for the strategic interaction 

between scientific and state institutions and the public. The NRP “The State and the Nation: 

Heritage and Identity” has been prepared for the 2010–2014 period. The objectives of this 

Programme are to formulate a general theoretical social and cultural identity concept, and to 

examine and evaluate the development of specific forms of identity in terms of the effect of 

the status of contemporary identity and contemporary global challenges.  

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

its concepts, forms of expression and development, as well as on the forms of social and 

cultural identity in Lithuanian society, their development and future prospects; research on the 

formation of the discourse on historical memory, historical memory from the age of the Grand 

Duchy of Lithuania, and modern 19th–20th century national identity, Soviet era memory and 

its control, the Lithuanian diaspora’s memory, self-awareness and preserved identity; research 

on the interaction between cultural heritage and society, as well as the creation of 

infrastructure necessary for heritage and identity research; research on the impact of various 

(and new) global challenges, such as globalization, secularization, etc., on the nature of 

identity, and the impact of these challenges on the state, language and culture; tasks leading to 

the creation of a united informational infrastructure concept for gathering Lithuanian heritage 

and identity data. 

Taking into account the purpose of the NRP “The State and the Nation: Heritage and 

Identity” – to encourage and develop innovative complex scientific identity and heritage 

research and present state institutions with scientifically reasoned data about the condition of 

our cultural heritage as well as its influence on the further development of the state – the 

Executive group performed all the objectives envisioned for 2010: a detailed plan of the 

Programme for the 2010–2014 period was prepared, three calls for the project proposals were 

announced, funding and expenditures were planned. The Programme Executive group was the 

last to be formed out of the envisioned NRP groups. Over a brief work period the Executive 

group impeded on the group’s work. The (ideological) evaluation of the approaches to the 

objectives, especially when forming the objectives, in some cases required sacrificing the 

logic of internal consistency of the scientific development in order to satisfy state commission 

requirements.  

Experts’ assessments of the projects from 2010 revealed that a majority of the project 

leaders and work groups successfully passed the first stages of the submission of project 

proposals, funding and implementation of the projects. Based on these experts conclusions, it 

is believed that the projects results shall justify the state’s investments, i.e., the projects shall 

deliver original, relevant, quality conclusions that shall augment Lithuanian science, correct 

the information presently in scientific circulation, and broaden the spectrum for possible 

research by increasing research variety. The expert’s conclusions allow us to state that the 
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Programme’s state-funded projects executors’ research is innovative and important; the 

research will undoubtedly have a positive impact on further scientific development, aiding the 

integration of Lithuanian science into the global context. It is already evident now, even in the 

preliminary stage of the Programme’s implementation that the Programme’s results shall also 

assist in the effective dissemination and integration of scientific development and knowledge 

into public life. Reports on the preliminary projects execution stage are testament of the high 

qualifications of the projects executors – the presentations of the annual reports are of high 

quality, comprehensive, precise and clear. The Executive group’s comments and 

recommendations are directed towards both improving the quality of future received project 

proposals, as well as improving the assessment priorities and the experts’ work. 



6 
 

I. Įvadas 

2010 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-7 patvirtinta 

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (toliau – Programa). 

Jos tikslai, uţdaviniai ir priemonės atspindi šiandienos aktualijas ir problematiką, susijusią su 

nacionalinio tapatumo įtvirtinimu, Lietuvoje vykstančiais socialiniais procesais bei kultūros 

paveldo išsaugojimo problemomis globalizacijos sąlygomis [1].  

 

Programos paskirtis 

Programos paskirtis – paskatinti inovatyvius kompleksinius mokslinius tapatumo ir 

paveldo tyrimus bei jų plėtrą ir suteikti valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų ţinių 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 įgyvendinama 2010–2014 metais [1].  

 

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 [1].  

 

Programos uţdaviniai: 

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 pobūdţio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai 

tyrimai; 

5. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros 

koncepcijos rengimas [1].  

 

Programos įgyvendinimo priemonės pagal uţdavinius: 

1.1. Ištirti tapatumo sampratą (tapatumą tyrinėti kaip tam tikrą būdą individui traktuoti 

savo socialinį ir kultūrinį identitetą, o tyrimus 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);  
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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 ţenklų 

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 amţiuje 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 

skaitmeninimas, 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 uţsienio 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) [1].  

Programos įgyvendinimas ir administravimas pavestas Lietuvos mokslo tarybai 

(toliau – Tarybai). Taryba Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto teikimu sudarė ir 

2010 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. VII-29 patvirtino Programos vykdymo grupę, kuri 

vadovauja Programai, vykdo finansuojamų projektų stebėseną ir atsako uţ Programos 

uţdavinių ir priemonių įgyvendinimą. 

Programos vykdymo grupė, atsiţvelgdama į Programos tikslus ir uţdavinius bei 

vadovaudamasi „Nacionalinių mokslo programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis 

[2], parengė Programos vykdymo detalųjį planą 2010–2014 metams (toliau – Detalusis 

planas), kuris patvirtintas Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto (toliau – 

komitetas) 2010 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 07 HSM-47 [3].  
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Programos detaliajame plane suformuluoti bendri vertinimo kriterijai ir laukiami 

rezultatai bei numatytos lėšos 2010–2014 metams (1 priedas).  

Tarybos valdyba komiteto teikimu patvirtino ekspertų grupes Programos projektams 

vertinti. 2010 m. skelbti 3 kvietimai. Programos konkursų projektai vertinti vadovaujantis 

Tarybos 2010 m. gruodţio 6 d. nutarimu Nr. VII-52 patvirtintu „Mokslinių tyrimų projektų ir 

mokslinių ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu“ [4]. Ekspertai ypatingą dėmesį 

skyrė projektų kompleksiškumui, projektų ir Programos uţdavinių bei priemonių dermei. 

Komitetui 2010 m. rekomenduota finansavimą skirti 29 projektams iš 76 konkursui pateiktų 

(3 priedas). 

I kvietimo konkursui (vyko 2010 m. kovo 30 d. – balandţio 30 d.) pateikta 41 paraiška 

(9 iš jų neatitiko administracinės patikros reikalavimų).Po ekspertinio vertinimo nutarta 

finansuoti 15 projektų (2 priedas).  

II kvietimo konkursui (vyko 2010 m. geguţės 31 d. – birţelio 18 d.) pateiktos 23 

paraiškos (5 iš jų neatitiko administracinės patikros reikalavimų). Po ekspertinio vertinimo 

nutarta finansuoti 7 projektus (2 priedas). 

III kvietimo konkursui (skelbtas projektams, kurie galėtų būti įgyvendinti iki 2010 m. 

gruodţio 31 d.; vyko iki 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d.) pateikta 12 paraiškų. Po ekspertinio 

vertinimo nutarta finansuoti 7 projektus (2 priedas).  

Programos projektai finansuoti iš jai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 

asignavimų. 2010 m. programos projektams finansuoti buvo numatyta 3,04 mln. litų, 

konkurso būdu paskirstyta 1,627 mln. litų (likusios lėšos perskirstytos kitoms Tarybos 

įgyvendinamoms programos finansuoti; 4 priedas). 

Programos projektų vykdytojai 2011 m. sausio mėn. 5 d. pateikė vykdytų projektų 

ataskaitas (21 metinę ataskaitą ir 8 baigiamąsias), kurias įvertino Programos ekspertų grupės. 

Visos metinės projektų ataskaitos patvirtintos, o projektų įgyvendinimą nutarta tęsti (5 

priedas), baigiamosios ataskaitos patvirtintos, o projektai pripaţinti įgyvendintais (6 priedas).  

Vertindama 2010 m. vykdytų projektų rezultatus, vykdymo grupė rėmėsi ekspertų 

išvadomis ir tuo, kiek konkretaus projekto tema yra aktuali Programos rezultatų sklaidai 

visuomenėje, kiek prisidės prie Lietuvos mokslo integravimosi į tarptautinį kontekstą, koks 

projektų galimas indėlis į nacionalinio mokslo potencialo stiprinimą, kiek tyrimų rezultatai 

atitiks valstybės lūkesčius. Atsiţvelgta į tai, ar projektų vykdytojai turi partnerių tyrimų 

tikslams įgyvendinti, kiek projekto rezultatai skatins tolesnius mokslo tyrimus, kiek pasklis 

visuomenėje, ar turės atgarsį uţsienyje. 

Vykdymo grupė ateityje yra numačiusi vertinti ir tai, kaip įgyvendinami projektai 

siejasi su visa Lietuvos mokslo sistema (tyrimų originalumas, galimybės kooperuotis su 

kitomis mokslo institucijomis, tarpdalykinio aspekto išryškinimas). 

Atskirai minėtinos ir Programos administravimo problemos, su kuriomis susidūrė 

vykdymo grupė ir projektų pateikėjai. Pasaulinė ir Europos viešojo administravimo raida 

parodė, jog tradicinė hierarchinė sistema neatitinka laikmečio reikalavimų, yra anachronistinė, 

stabdo ekonominį augimą ir konkurencingumą, nepagrįstai augina valdymo išlaidas. Per 

didelis teisinis reglamentavimas tampa nelanksčios politikos ir nerealių lūkesčių prieţastimi. 

Didesnis Tarybos savarankiškumas ir dalies reikalavimų atsisakymas (pvz., projekto 

vykdytojų įdarbinimo etato dalimis) išspręstų daugelį problemų ir netrukdytų diegti inovacijų, 

susijusių su teisiniu reglamentavimu bei nuolat besikeičiančiomis „ţaidimo sąlygomis“. 
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II. Rezultatų apžvalga 

2010 m. pradėti įgyvendinti 29 Programos projektai, kuriuos vykdo dešimties mokslo 

ir studijų institucijų mokslininkai: 8 projektus vykdo Vilniaus universitetas, po 4 – Vytauto 

Didţiojo universitetas ir Lietuvių kalbos institutas, 3 – Lietuvių kultūros tyrimų institutas, 

10 – kitos mokslo ir studijų institucijos (7 priedas).  

2010 metais projektų vykdytojai parengė ir paskelbė 69 mokslo darbus: 40 mokslo 

darbų publikuota recenzuojamuose leidiniuose, 2 – mokslo kultūros ir profesiniuose 

periodiniuose leidiniuose, 12 – šaltinių publikacijos ţodynuose, ţinynuose ir enciklopedijose 

(8 priedas).  

 

I uţdavinys. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei 

raidos ir Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir 

perspektyvų tyrimai 

Sprendţiant šį Programos uţdavinį, 2010 m. pradėti vykdyti 4 projektai. Projektų 

vykdytojai kaupė, sistemino ir interpretavo empirinius duomenis, teoriniu lygiu nagrinėjo 

tapatumo problematiką. Parengti 9 moksliniai straipsniai. 

Atlikta tyrimų, skirtų mokslo institucijų raiškos visuomenėje formoms, jų poveikiui 

kultūrinio ir socialinio tapatumo kaitai nuo XIX a. vidurio iki XX a. pabaigos Parengti 6 

mokslo straipsniai.  

Kurtas analitinis diskursas, ryškinantis tapatumo per se relevantinius poţymius, jo 

transformacijas istorinėje perspektyvoje, pradėjo formuoti nematerialiojo paveldo santalkas. 

Parengti du šaltiniai – autobiografiniai tapatumo naratyvai, jau pateikti spaudai ir artimiausiu 

metu bus publikuoti.  

 

II uţdavinys. 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 

Sprendţiant Programos II uţdavinį, 2010 m. vykdyti 8 projektai, apimantys 2.2, 2.3 ir 

2.4 priemones. Tirti teoriniai-metodologiniai atminties tyrimų ypatumai, atskleistas pasirinktų 

temų ištirtumas, nustatytos numatytų tyrimų metodinės gairės. Skelbiant būsimus kvietimus, 

reikėtų atsiţvelgti į tai, kad ryškėja sąlyginė sovietmečio tyrimų persvara: su trauminės 

atminties bei emigracijos tyrimais vienaip ar kitaip yra susiję net 5 projektai. Viena vertus, tai 

ţymi šių klausimų analizės aktualumą, kita vertus, siaurina valstybės finansuojamų tyrimų 

spektrą. 

Įgyvendinant projektus, 2010 m. atlikti skirtingos apimties darbai: vienų projektų 

vykdytojai pasinaudojo sukaupta patirtimi ir įdirbiu, kiti ėmėsi kurti uţsibrėţtam tyrimui 

reikalingą metodologiją, rinko empirinę medţiagą. Remiantis ekspertų išvadomis, galima 

teigti, kad projektų įgyvendinimo pradţia buvo sėkminga. 

Visi Programos II uţdavinio 8 projektai, nepaisant skirtingos tematikos, metodologijos 

ir taikomų teorinių prieigų, yra daugmaţ lygiaverčiai tikslų uţdavinių ir numatomų rezultatų 

aspektu. 
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III uţdavinys. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir 

tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros sukūrimas 

Sprendţiant Programos III uţdavinį, 2010 m. vykdyta 11 projektų (trys projektai 

baigti). Ekspertams įvertinus projektų metines ataskaitas, nutarta jų vykdymą tęsti. Daugumos 

projektų tikslas – taikant šiuolaikinius mokslinius metodus sukaupti, susisteminti, ištirti ir 

interpretuoti paveldo paţinimui ir sklaidai būtinus naujus empirinius duomenis ir šaltinius. 

Įvykdţius šiuos projektus, bus įgyvendinta dalis III uţdavinio priemonių: identifikuotos 

materialaus ir nematerialaus paveldo tipologinės grupės, padidintas jų matomumas viešojoje 

erdvėje, patobulinta paveldo tyrimams ir sklaidai būtina infrastruktūra. 

Projektų rezultatai turėtų sudominti šalies ir uţsienio specialistus ir visuomenę. 

2010 m. projektų vykdymo rezultatai skleisti tik mokslo bendruomenėje (konferencijų 

pranešimai, publikacijos specializuotuose mokslo ţurnaluose). Viena vertus, pageidautina, 

kad projektų sklaidos planuose būtų numatyta, kaip (kokiomis formomis) projektų rezultatai 

vėliau galėtų pasiekti visuomenę, kita vertus, tikėtina, kad šios formos išryškės vėlesniame 

projektų įgyvendinimo etape. Projektų vykdytojai yra numatę parengti leidinių, tarp jų ir 

skirtų visuomenei (pvz., „Vadovas po LDK“), paskelbti straipsnių, sudaryti katalogų, 

publikuoti duomenis internete.  

Ryškėja nevienodi projektus vykdančių mokslininkų grupių pasirengimo būsimiems 

darbams metodai: vienų projektų vykdytojai pradiniame tyrimų etape suformulavo teorinius ir 

praktinius tyrimų principus, kiti, priešingai, pradėjo kaupti empirinę medţiagą, 

vadovaudamiesi prielaida, kad darbo objektą, apimtį ir metodologinę prieigą lems gautieji 

duomenys. Būsimuose programos kvietimuose reikėtų akcentuoti reikalavimą aiškiai 

apibūdinti darbo apimtį ir metodologinę prieigą. 

Siekiant kuo veiksmingiau panaudoti Programai 2010 m. skirtas lėšas, finansuoti ir 

keli palyginti siauros apimties paveldo tyrimų projektai. Nors jiems skirtų lėšų panaudojimas 

(tyrimai ir dalinis rezultatų viešinimas) neprieštarauja Programos tikslams ir uţdaviniams, 

ateityje panašios praktikos derėtų vengti: tokio pobūdţio darbai turėtų būti finansuojami kitų 

Tarybos administruojamų programų fondų. 

2010 m. remti projektai III uţdavinio tematiką aprėpia netolygiai. Visi skirti paveldo 

tyrimams bei sklaidai (įskaitant skaitmeninimą). 

Paţymėtina, kad nėra nė vieno projekto, susijusio su specifinio Programos uţdavinio – 

kultūros paveldo ir šiuolaikinės visuomenės sąveika – sprendimu. 

Paţymėtina ir tai, kad nevykdant projektų pagal 3.1 priemonės 3.1.1 temą „Paveldo 

samprata, paţinimas ir apsauga“, sunku bus pasiekti Programoje numatytus rezultatus: atlikti 

paveldo ir istorinės aplinkos sampratos raidos XIX–XXI a. Lietuvos ir tarptautiniame 

moksliniame, politiniame, teisiniame bei viešajame diskurse tyrimus; istorinės, teorinės ir 

lyginamosios analizės pagrindu sukurti šiuolaikinę paveldo sampratą, konceptualizuojančią 

XXI a. iššūkius; suformuoti paveldo vertinimo, apskaitos ir apsaugos principus, grįstus 

šiuolaikinėmis paveldosaugos koncepcijomis; pasiūlyti modernius paveldo tyrimo ir 

išsaugojimo metodus bei technologijas, integruojančius humanitarinių, socialinių, gamtos ir 

technologinių mokslų ţinias, susiejančius Lietuvos ir uţsienio mokslo patirtį. Panaši situacija 

ir l 3.1.2 („Kultūros paveldas kaip Lietuvos visuomenės tapatumo raiška“ – kultūros paveldo 

ir istorinės aplinkos reikšmės socialiniam, religiniam, tautiniam, regioniniam ir kt. Lietuvos 

visuomenės bei jos grupių tapatumui nustatymas“) bei 3.1.3 („Kultūros paveldo 
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funkcionavimas Lietuvos visuomenėje“ – Lietuvos etninių ir religinių bendruomenių bei kitų 

socialinių grupių santykio su Lietuvos kultūros paveldu ištyrimas; Lietuvos Respublikos 

politikos interpretuojant, naudojant ir skleidţiant Lietuvos kultūros paveldą, analizės ir jos 

praktinio poveikio įvertinimas; kultūros paveldo įtakos tapatumo saugai, pilietinės 

visuomenės ugdymui, valstybingumo stiprinimui ištyrimas“) temų atveju.  

Vykdomuose projektuose nenumatyta parengti rekomendacijų dėl tolesnės 

paveldosaugos strategijos (nors įvykdţius Programą turėtų būti parengta ne maţiau kaip 4 

moksliniais tyrimais pagrįstos rekomendacijos). 

Programos 3.2 priemonė aprėpta daug įvairiapusiškiau. Turėtų būti pasiekta ir su šia 

priemone susijusių Programoje numatytų rezultatų. Atkreiptinas dėmesys, kad, kuriant 

paveldo skaitmeninius archyvus, duomenų bazes ir informacinių sistemų sąsajas, nėra aiškiai 

apibrėţtas programos siekis uţtikrinti skirtingų metaduomenų ir formatų suderinamumą 

paieškai palengvinti. 

 

IV uţdavinys. Įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, 

sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdţio, poveikio valstybei, kalbai ir 

kultūrai tyrimai 

Sprendţiant Programos IV uţdavinį, 2010 m. vykdyti 4 projektai (vienas iš jų baigtas). 

Šie projektai apėmė tris Programos priemones. Projektams būdinga tam tikra teminė 

disproporcija: tik vienas projektas orientuotas į visas 3 priemones, kiti du yra skirti vienai 

atskirai priemonei, ketvirtasis – dviem priemonėms.  

Teminiu poţiūriu projektų vykdytojai labiausiai orientuojasi į kultūrinio, religinio ir 

kalbinio tapatumo tyrimus, iššūkių poţiūriu – į sekuliarizacijos ir globalizacijos iššūkių 

poveikio įvairiems tapatumams analizę. 

Daliai projektų vykdytojų pavyko pasiekti apčiuopiamų teorinių rezultatų. 

Analizuojant sekuliarizacijos poveikį šiuolaikiniam religiniam tapatumui bei religinio ir 

kultūrinio tapatumo santykio transformacijoms, išryškinti filosofiniu bei sociologiniu poţiūriu 

esmingi sekuliarizacijos teorinės sampratos aspektai. Analizuojant iššūkius kalbiniam 

tapatumui, surinkta nemaţa konkrečių šiuolaikinės kalbinės praktikos duomenų, kuriems 

reikės teorinio apibendrinimo. Tai leidţia daryti išvadą apie sėkmingą vykdomų projektų 

startą. 

Tarp 2010 m. pradėtų vykdyti projektų nebuvo orientuotų į etninio, valstybinio 

tapatumo sričių ir joms kylančių iššūkių tyrimus. Nesama projektų, orientuotų į šiuolaikinio 

pasaulio iššūkių individo tapatumui ir jo savivokai tyrimus bei naujųjų tapatumų kaip iššūkių 

tyrimus. Į tai reikėtų atsiţvelgti rengiant būsimus kvietimus. 

 

V uţdavinys. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros 

koncepcijos rengimas 

Sprendţiant Programos V uţdavinį, 2010 m. vykdyti du projektai (vienas jų baigtas).  

Lituanistinių mokslinių tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo idėjinis pagrindas yra 

tinklaveikos visuomenei būdinga tinklo loginė struktūra. Tinklas turėtų susieti esamas 

lituanistinių tyrimų ir paveldo infrastruktūras, uţtikrinti jų duomenų ir informacijos sąveiką, 

bendrą paiešką, standartizaciją bei strategiškai orientuotą šių infrastruktūrų plėtrą. 

Parengta techninė uţduotis lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo 

galimybių studijai, kuriai iškelti tikslai yra: a) surinkti duomenis ir išanalizuoti bendrąją 
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humanitarinių mokslų ir paveldo infrastruktūrų ir tinklų kūrimo situaciją; b) surinkti 

duomenis ir išanalizuoti esamas lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo skaitmenines 

infrastruktūras; c) atlikti europinės ir pasaulio panašių infrastruktūrų kūrimo patirties ir 

lietuviško tinklo paneuropinių ir pasaulinių sąsajų analizę; d) pagrįsti ir argumentuotai 

pateikti maţiausiai tris lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimo 

galimybes ir jų įtaką humanitarinių mokslų raidai Lietuvoje.  

Siekiant tarptautinės integracijos, dalyvauta Vienoje vykusioje paneuropinių mokslo 

infrastruktūrų tinklų DARIAH ir CLARIN mokslinėje konferencijoje SDH/NEERI 2010, 

analizuotos galimybės prisijungti prie paneuropinio DARIAH humanitarinių mokslų 

infrastruktūrų tinklo. Nuspręsta jungtis prie DARIAH kooperuoto partnerio teisėmis 

institucijos (Vilniaus universiteto) lygiu. Vykdyta veikla atitinka Programos 5 uţdavinio 

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

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

uţsienio 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)“. 
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III. Išvados 

 Programos vykdymo grupė, atsiţvelgdama į Programos paskirtį – paskatinti 

inovatyvius kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo tyrimus ir jų plėtrą ir suteikti 

visuomenei ir valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų ţinių apie kultūros paveldo būklę 

bei jo poveikį tolesnei valstybės raidai – atliko visus 2010 m. planuotus darbus: parengė 

Programos detalųjį planą 2010–2014 metams, tris projektų teikimo kvietimus, suplanavo 

lėšas. Darbą sunkino objektyviai trumpi terminai, o vertinamasis (ideologinis) uţdavinių 

prieigų aspektas kai kuriais atvejais vertė aukoti mokslo raidos vidinių dėsningumų logiką dėl 

valstybės uţsakymo reikalavimų. 

 Projektų 2010 m. ekspertiniai vertinimai atskleidė, kad dauguma projektų 

vykdytojų sėkmingai įveikė pirmąjį – paraiškų teikimo, paramos gavimo ir projektų 

įgyvendinimo pradţios – etapą. Remiantis ekspertų išvadomis, galima tikėtis, kad projektų 

rezultatai bus verti valstybės investicijų, t. y. bus originalūs, aktualūs ir kokybiški; papildys 

Lietuvos mokslą, koreguos mokslinėje apyvartoje esančią informaciją, praplės tyrinėjimų 

spektrą ir įvairovę. Ekspertų išvados leidţia konstatuoti, kad šiuo metu valstybės finansuojami 

Programos projektų vykdytojų tyrimai yra inovatyvūs ir svarbūs, neabejotinai teigiamai 

veiksiantys mokslo raidą ir Lietuvos mokslo integraciją į pasaulio kontekstą. Akivaizdu ir tai, 

kad Programos rezultatai veiksmingai prisidės prie mokslo sklaidos bei mokslo ţinių 

integravimo į visuomenės gyvenimą. 2010 m. projektų ataskaitos, parengtos kokybiškai, 

išsamiai, tvarkingai ir aiškiai, liudija aukštą projektų vykdytojų kvalifikaciją.. 

 Nors dalies projektų vykdytojai turėjo galimybę dirbti vos kelis mėnesius, tačiau tai 

nekeičia bendro pozityvaus poţiūrio į programos rezultatus: net ir lakoniškai pateikti tyrimų 

metmenys leidţia įţvelgti vykdomų projektų potenciją ir inovatyvumą.  

 Reikėtų pabrėţti, kad visos Programos teminė aprėptis nėra tolygi. Tai galėjo lemti 

keletas prieţasčių. Pirmoji – Programos tikslas iš dalies susiaurino Programos paskirtį, nors 

uţdavinių teminė aprėptis labiau susijusi su Programos paskirtimi; antroji – pernelyg maţą 

tarpdalykinių tyrimų kiekį galėjo lemti Tarybos nuostata, kad tarpdalykinių tyrimų projekto 

vadovas turi turėti mokslinį įdirbį visose su tyrimu susijusiose mokslo srityse bei šakose. 

 Per maţai projektų skirta šiuolaikinės Lietuvos visuomenės problematikai ir XXI 

amţiaus iššūkiams. Paveldosaugos srityje tokių projektų nėra nė vieno.  

 Per maţai projektų numato praktines rekomendacijas ir priemones, nors Programoje 

numatyta, kad tyrimų rezultatų pagrindu būtų galima parengti mokslinių rekomendacijų, kaip 

reikėtų tikslinti ir pagrįsti valstybės ilgalaikės raidos ir nacionalinės darnaus vystymosi 

strategijas bei kitus strateginius dokumentus, jų įgyvendinimo priemones ir tai, kad moksliniai 

paveldo ir tapatumo bei jų poveikio tautos savimonei tyrimai turėtų tapti pamatu mokslo, 

valstybės institucijų ir visuomenės strategiškai sąveikai. 

 Nemaţai vykdomų projektų yra susiję su informacinių infrastruktūrų, skaitmeninių 

išteklių metaduomenų sistemų, skaitmeninių duomenų bazių kūrimu, archyvų ir (arba) šaltinių 

skaitmeninimu, skaitmeniniais leidiniais.  

 Tam, kad Programa būtų įgyvendinta, reikia pašalinti temines spragas, t. y. būtini 

nauji kvietimai, kurie aprėptų dar neaprėptas temas, taip pat reikėtų nedubliuoti Nacionalinės 

lituanistikos plėtros programos tikslų ir temų. 

 Programos I uţdavinio projektai sprendţia empirinių duomenų kaupimo, 

sisteminimo, interpretacijos uţdavinius ir tapatumo problematiką teoriniu lygmeniu. Tęstinių 
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projektų vykdytojai per pirmuosius Programos įgyvendinimo mėnesius kūrė ne tik analitinį 

diskursą, ryškinantį tapatumo per se relevantinius poţymius ir transformacijas istorinėje 

perspektyvoje, etc., bet pradėjo formuoti ir nematerialiojo paveldo santalkas. Projektų 

rezultatų sklaidos strategijos orientuotos į jų refleksiją mokslo bendruomenėje ir, o tai labai 

teigiama, pasiekia visą visuomenę. Įvertinus 2010 m. tyrimų rezultatus ir ilgalaikius tikslus, 

galima tikėtis, kad sprendţiant Programos I uţdavinį nuosekliai teoretizuojama tapatumo 

problema, įtraukiant skirtingas teorines paradigmas, uţtikrins paveikius metodologinius 

tapatumo tyrimo modelius, empirikos tyrimai garantuos įtaigius tapatumo raidos ir kaitos 

scenarijus. 

 Programos II uţdavinio projektų 2010 m. rezultatų ekspertiniai vertinimai atskleidė, 

kad vykdomų tyrimų rezultatai yra originalūs, aktualūs, inovatyvūs ir kokybiški, papildo 

Lietuvos mokslą, praplečia tyrinėjimus. Akivaizdu, kad projektų rezultatai prisidės prie 

veiksmingos mokslo sklaidos ir mokslo integravimo į visuomenės gyvenimą.  

 Programos III uţdavinio projektai iš esmės atitinka uţdavinio priemonėse 

numatytus tikslus: projektai orientuoti į materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo 

identifikavimą, jo vertės sampratos plėtimą ir gilinimą, paveldo sklaidą bei tam reikalingos 

infrastruktūros kūrimą. Vykdomi tyrimai skatina atnaujinti mokslinę metodiką, o tai prisidės 

prie Lietuvos mokslo plėtros ir sudarys prielaidas pateikti rekomendacijų valstybės 

institucijoms dėl efektyvesnių paveldo identifikavimo bei sklaidos strategijų. Kita vertus, kol 

kas stinga projektų pagal kai kurias šio uţdavinio temas, ypač paveldo ir šiuolaikinės 

visuomenės sąveikos XXI a. iššūkių srityje. Nauji kvietimai turėtų skatinti teikti projektus 

būtent šiose strateginėse paţinimo srityse, dar labiau pabrėţti tarpdalykinius, tarpsritinius ir 

tarpkryptinius fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus. 

 Reikšmingų teorinių rezultatų pasiekta ir vykdant IV uţdavinio projektus, t. y. 

analizuojant sekuliarizacijos poveikį šiuolaikiniam religiniam tapatumui bei religinio ir 

kultūrinio tapatumo santykio transformacijoms, išryškinant filosofiniu bei sociologiniu 

poţiūriu esmingus sekuliarizacijos teorinės sampratos aspektus. Analizuojant iššūkius 

kalbiniam tapatumui, surinkta nemaţa konkrečių šiuolaikinės kalbinės praktikos duomenų. 

 V uţdavinio projektų parengiamieji lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo 

infrastruktūrų tinklo koncepcijos rengimo darbai rodo, kad tinklas bus kuriamas pasitelkiant 

tam tikrus atsparos taškus, kiekvieną iš kurių sudaro konkreti institucija, jos valdomos 

informacinės ir technologinės infrastruktūros. Pastarosios lieka institucijų nuosavybė, tačiau į 

tinklą besijungiančios institucijos įsipareigoja dalintis turimomis informacinėmis bei 

technologinėmis infrastruktūromis, duomenimis, informacija bei ištekliais. Pagrindinis 

infrastruktūrų tinklo tikslas – visų informacinių sistemų, duomenų bazių ir juose saugomų 

duomenų sąveikumas, bendros paieškos ir duomenų mainų galimybė bei sąsaja su 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklu. Potencialūs tinklo vartotojai bus 

lituanistikos mokslų (plačiąja prasme) tyrėjai, lituanistinio paveldo saugotojai (atminties 

institucijos), visuomenė. 
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IV. Siūlymai dėl tolesnių mokslinių tyrimų 

 Siekiant įgyvendinti Programą ir išlyginti teminės aprėpties netolygumus, reikia 

išsiaiškinti temas, pagal kurias projektų paraiškų neteikta apskritai, pagal kurias teiktos 

paraiškos buvo atmestos, ir atitinkamai koreguoti būsimuosius kvietimus. Siekiant 

daugiadalykiškumo ir platesnio socialinio bei kultūrinio konteksto, reikėtų leisti teikti 

paraiškas vykdyti projektus, siejančius daugiau nei vieno uţdavinio priemones. Programos 

tikslai ir paskirtis aprėpiami netolygiai: didesnioji dalis projektų skirta praeities palikimo 

tyrimams. Jie vienodai gerai atitinka tiek šios, tiek Nacionalinės lituanistikos plėtros 

programos tikslą („sutelkti mokslinį potencialą ir lėšas fundamentiniams ir taikomiesiems 

lituanistikos tyrimams plėtoti, jų rezultatams publikuoti ir skleisti visuomenei (Lietuvoje ir 

uţsienyje), reikiamai mokslinei infrastruktūrai kurti ir stiprinti“). Kur kas maţiau projektų 

siejasi su specifiniais šios Programos tikslais ir uţdaviniais, ypač su šiuolaikinės visuomenės 

tyrimais. Be to, Programa teikia prioritetą tarpdalykiniams tyrimams, tačiau tokio pobūdţio 

projektai tesudaro ketvirtadalį visų šiuo metu finansuojamų. Be to, kai kurie iš jų yra ne 

tarpdalykiniai, o daugiadalykiniai, keletas – tarpkryptiniai bei tarpšakiniai, ir tik vienintelis, 

kuris apima daugiau nei vieną mokslų sritį. Siekiant skatinti tokius tyrimus, Tarybai vertėtų 

apsvarstyti galimybę, kad mokslinių tyrimų projektą koordinuotų vienas koordinatorius, bet 

dirbtų daugiau nei vienas mokslinis vadovas.  

 Įvertinus tyrimus, vykdomus įgyvendinant Programos II uţdavinį, atkreiptinas 

dėmesys į būtinybę plėtoti teorinius-metodologinius atminties tyrimų ypatumus. Koreguotina 

ir šiame Programos vykdymo etape išryškėjusi istorinių epochų tyrimo disproporcija, lėmusi 

sovietmečio tyrimams skirtų projektų persvarą. 

 Programos III uţdavinyje vyrauja taikomojo pobūdţio projektai, skirti informacinių 

išteklių plėtrai, bet trūksta fundamentinių mokslinių paveldo tyrimų. Rengiant kito kvietimo 

tekstą, vertėtų į šią disproporciją atsiţvelgti ir paraginti mokslininkus teikti būtent 

fundamentinių tyrimų projektų paraiškas, kuriose iš anksto numatyta mokslinių idėjų ir 

patirties mainų galimybė (tarptautinės konferencijos, trumpalaikės išvykos į uţsienį). 

Įgyvendinant šį uţdavinį, reikėtų: aiškiau atskirti šios Programos ir Nacionalinės lituanistinės 

plėtros programos specifiką; išlyginti teminės aprėpties netolygumus; labiau susieti būsimų 

kvietimų temas su bendrąją Programos paskirtimi ir strateginiais uţdaviniais; įvairiapusiškai 

aktualizuoti šiuolaikinę paveldosaugos problematiką.  

 Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma III uţdavinio projektų vykdomi remiantis vien 

Lietuvos mokslo potencialu, neplėtojant tarptautinio bendradarbiavimo. Tai aktualu ir kitų 

Programos uţdavinių projektams. Reikėtų atidţiau permąstyti tokio bendradarbiavimo 

aktyvinimo priemonių tobulinimą. Sunku tikėtis, kad, nesant panašaus bendradarbiavimo 

tradicijos, galėtų rastis didelių projektų, finansuojamų ES lėšomis. Vertėtų atsiţvelgti į kitų, 

panašių į Lietuvą, šalių patirtį ir patvirtinti biurokratiškai nesudėtingų, trumpalaikių 

vadinamųjų „maţųjų projektų“ programą. Tik atsiradus lankstesnei ir tyrėjus nuo jų 

tiesioginio darbo minimaliai atitraukiančiai mokslo veiklos finansavimo sistemai, galima 

tikėtis pasiekti numatytų rezultatų: suintensyvinti aktualių paveldo ir tapatumo mokslinių 

tyrimų projektų, grįstų tarptautinės patirties išmanymu ir skatinančių nacionalinės 

humanitarinių mokslo sistemos ir infrastruktūros raidą, rengimą ir įgyvendinimą, padidinti 

Lietuvos matomumą tarptautiniu mastu. 
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 Preliminari analizė rodo, kad Lietuvoje menkai koordinuojamas specializuotų 

informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimas, neuţtikrinama bendra paieška nutolusiose 

duomenų bazėse. Būtina išsami tinklo kūrimo aplinkos ir galimybių analizė, (jos pagrindas –

Programos V uţdavinio vieno iš projektų 1 etape parengta techninė uţduotis). Taip pat svarbu 

dalyvauti paneuropinių mokslo infrastruktūrų tinklų – CLARIN ir DARIAH – veikloje. 

Populiarinant lituanistinę tinklaveiką, svarbus yra ir sklaidos bei viešųjų ryšių aspektas.  
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V. Literatūros šaltinių sąrašas 

1. Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-7); 

2. Nacionalinių mokslo programų įgyvendinimo tvarkos aprašas (Lietuvos mokslo 

tarybos 2009 m. birţelio 1 d. nutarimas Nr. VII-16); 

3. Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 

vykdymo detalusis planas 2010–2014 metams; 

4. Mokslinių tyrimų projektų ir jų mokslinių ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos 

aprašas (Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. gruodţio 6 d. nutarimas Nr. VII-52). 
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VI. Priedai  

1. Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 

detalusis planas 2010-2014 metams,10 lapų; 

2. Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 2010 m. 

I, II ir III kvietimų rezultatai, 1 lapas; 

3. Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 2010 m. 

projektų lėšos pagal metus (I, II, III kvietimai), 3 lapai; 

4. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 2010 m. I, II, III kvietimų 

paraiškų skaičius ir lėšos pagal programos uţdavinius, 1 lapas; 

5. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 2010 m. programos projektų, 

pateikusių metines ataskaitas sąrašas, 2 lapai; 

6. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 2010 m. programos projektų 

baigiamųjų ataskaitų sąrašas,1 lapas. 

7. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 m. mokslo institucijos, 

vykdančios programos projektus, 1 lapas. 

8. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 m. projektų mokslinių 

tyrimų rezultatai 2010 metais, 1 lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 priedas 

 

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ programos vykdymo detalusis planas 2010–2014 metams
2
 

Šiame detaliajame plane pateikiama: 

 Pagal visus Programos uţdavinius ir siūlomas temas bendri laukiami rezultatai, į kuriuos reikėtų orientuotis teikiant tyrimų projektus. 

 Pagal visus Programos uţdavinius ir siūlomas temas teikiamų projektų bendri vertinimo kriterijai.    

 Programos uţdaviniai, priemonės, orientacinės mokslinių tyrimų temos ir laukiami rezultatai pagal kiekvieną patvirtintą Programos uţdavinį,  

priemonę ir temą 2010–2014 metams. 

 Programai planuojamos lėšos pagal jos uţdavinius. 

 

1. Bendri laukiami programos rezultatai: 

 Naujai surinkti empiriniai duomenys (sutvarkyti ir pateikti archyvuoti).  

 Mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu parengtos rekomendacijos visuomenei ir valstybės institucijoms. 

 Mokslinių tyrimų rezultatai pateikti mokslinėse publikacijose (monografijose, studijose, moksliniuose straipsniuose ar kt.). 

 Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ir populiarinimas.  

 Parengtos galimybių studijos ir rekomendacijos. 

 Sukurti prieigos taškai, sąsajos, duomenų bazės. 

 

2. Bendri vertinimo kriterijai: 

 Projektų atitiktis Programos tikslui, uţdaviniams ir laukiamiems rezultatams. 

 Tyrimų teorinis aktualumas ir praktinė svarba. 

 Tyrimų metodų ir duomenų inovatyvumas. 

 Tyrimo sistemiškumas, kompleksiškumas ir tarpdiscipliniškumas. 

 Tyrimų perspektyvumo, tęstinumo ir sąsajų su tarptautinėmis programomis galimybės. 

 Tarptautinė, europinė ir regioninė lyginamoji analizė. 

 Tyrimų rezultatų pagrindu planuojamos parengti mokslinės publikacijos (monografijos, studijos, moksliniai straipsniai ir kt.). 

 Tyrimų rezultatų nacionalinė ir tarptautinė sklaida, viešinimo formų įvairovė (viešinimas įvairiose ţiniasklaidos priemonėse, viešas tyrimų 

rezultatų pristatymas spaudos konferencijose, seminaruose, diskusijose ir kt.). 

 Tyrėjų patirtis ir kvalifikacija. 

 Tyrėjų tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas. 

 Projekto finansinių išteklių naudojimo tikslingumas ir pagrįstumas. 
                                                                 
2
 Pritarta vykdymo grupės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 6. Patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2010 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 07 HSM-

47.  



 

3. Programos uždaviniai, priemonės, orientacinės mokslinių tyrimų temos ir laukiami  rezultatai: 

 

Programos uždavinys: I. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos ir Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio 

tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai 
 

Programos priemonė Moksliniai tyrimai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų temos, kryptys, laukiami rezultatai 

Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo 

šaltinis 

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). 

1.1.1. Tema:  Tapatumo sampratos permąstymas: tarp tradicijos ir inovatyvumo 2010 2014 Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

Laukiami rezultatai: 

- fundamentaliai permąstyta tapatumo samprata, ją formuojančios teorinės idėjos bei praktiniai vaizdiniai; 

- šiuolaikinių filosofinių, sociologinių, psichologinių, istorinių, etnologinių etc. tyrinėjimų perspektyvoje 

išryškintos tapatumą formuojančios vertybinės nuostatos, įvertinti socialiniai, psichologiniai  ir kt. 

veiksniai;  

- atsiţvelgiant į istorinę tradiciją ir šiuolaikines teorines nuostatas, filosofiniu, antropologiniu, istoriniu, 

sociolingvistiniu etc. lygmenimis suformuluotas teorinis poţiūris į tapatumo problemą bei pasiūlyta 

naujų tapatumo problemos konceptualizacijų. 

1.2. Ištirti tapatumo 

raišką 

(kompleksiškai ir 

orientuojantis į 

įvairialypę 

tapatumo formų 

raišką socialiniai ir 

kultūriniai procesai 

– idėjų, 

kognityvinių 

sistemų 

funkcionavimas, 

naujų technologijų 

ir gamtos sąveikos 

ir pan.). 

1.2.1. Tema: Pamatiniai tapatumo raiškos aspektai: tarp teorijos ir praktikos 2010 2014 Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- išryškintos teorinės nuostatos ir praktiniai vaizdiniai, darantys įtaką tiems pavidalams, kuriais  šiandien 

iškyla ir reiškiasi įvairūs tapatumai;  

- išryškinta tam tikra tapatumų (tapatumo formų) hierarchija kolektyvinėje ir individualioje sąmonėje  bei 

ją sąlygojantys veiksniai;   

- atskleistas teorinių ir praktinių veiksnių santykis įvairių tapatumų formavimosi procesuose ir raiškoje;  

- ištyrinėta tapatumo formų raiška šiuolaikiniuose kultūriniuose ir socialiniuose procesuose.  

1.3. Ištirti tapatumo 

raidą (socialinio ir 

kultūrinio tapatumo 

formų, jų istorinės 

raidos ir 

1.3.1. Tema: Tapatumas istorinėje perspektyvoje 2010 2014 Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

Laukiami rezultatai: 

- atskleista tapatumo bei įvairių jo formų raida ir išryškintos tapatumo transformacijos istorinėje 

perspektyvoje; 

- išryškinti tautinio ir valstybinio tapatumo istorijos pagrindiniai bruoţai ir reikšmingiausi etapai;  



 

perspektyvų 

Lietuvoje tyrimai). 

- ištyrinėti tautinio mentaliteto kaip tęstinos kolektyvinės vertybių sistemos ištakos, turinys bei 

funkcionavimas; 

- ištyrinėta kolektyvinės tapatybės formų raida Lietuvoje. 

 

1.4. Ištirti tapatumo 

raidą (socialinio ir 

kultūrinio tapatumo 

formų, jų istorinės 

raidos ir 

perspektyvų 

Lietuvoje tyrimai) 

Ištirti nematerialų 

kultūros paveldą (jo 

sampratą, formas ir 

jų sąveikas 

socialinio ir 

kultūrinio tapatumo 

aspektais. 

1.4.1. 

 

Tema: Nematerialusis paveldas: ribų problema  2010 

 

 

2014 Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- teoriškai permąstyta paveldo samprata, atskleidţiant materialiojo  ir nematerialiojo paveldo santykį;  

- išryškinti istoriniai ir teoriniai šio santykio probleminiai aspektai; 

- suformuluota šiuolaikinė nematerialiojo paveldo samprata;  

- remiantis šia samprata, aptartos nematerialiojo paveldo formos, jų sąveika; 

- išryškintos metodologinės paveldo tyrinėjimo problemos. 

 

 

Programos uždavinys: II. 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  

 
Programos priemonė Moksliniai tyrimai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų temos, kryptys, laukiami rezultatai 

Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo 

šaltinis 

2.1. Atlikti istorinės 

atminties diskurso 

(atminties 

fenomeno, jo 

raiškos ir ţenklų 

įtakos kolektyvinei 

ir individualiai 

sąmonei, 

nacionaliniam 

tapatumui, 

valstybingumui, 

pilietinei 

visuomenei) 

tyrimus. 

2.1.1. Tema: Istorinės atminties formų bei raiškos priemonių kaitos teoriniai tyrimai ir efektyviausių tyrimo 

metodų paieška 

2010 2014  Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- kolektyvinės atminties tyrimų teorinių bei metodologinių pasiekimų įvertinimas; 

- komunikacinės ir kultūrinės atminties tarpusavio sąveikos, esminių skirtumų ir raiškos formų analizė; 

- atskleistas atminties formavimo(si), institucinio valdymo bei funkcionavimo visuomenėje mechanizmas; 

- išnagrinėtos istorinės atminties formų kaitos prielaidos bei jų raidos ypatumai; 

- išskirti efektyviausi tarpdisciplininiai istorinės atminties tyrimo metodai;  

- išanalizuotas paramokslinių koncepcijų, istoriosofinių refleksijų bei mitų vaidmuo, formuojant bei 

išlaikant tapatumą; 

- nustatyta istorinės atminties sąveika su lokaline bei regionine istorija, kaimyninių šalių naratyvais ir jų 

formavimo(si) prielaidomis bei raida; 

- ištirta ir nustatyta, kaip ir  kodėl istorinė atmintis ir paveldo refleksija yra svarbi tapatybei, kokiu būdu 

istorinis diskursas ir paveldo objektai gali būti naudojami, siekiant išsaugoti nacionalinį tapatumą. 

2.2. Atlikti istorinės 

LDK atminties ir 

modernaus XIX–

XX a. tautinio 

2.2.1. Tema: LDK vaizdinio kaita bei paveldo naudojimas 2010 2014 

Laukiami rezultatai: 

- išanalizuota LDK vaizdinio kaita Lietuvos ir kaimyninių šalių istoriografijose XIX–XXI a.; 

- identifikuoti iš tradicinių naratyvų ateinantys stereotipiniai LDK įvaizdţiai;  



 

tapatumo 

formavimosi 

tyrimus (istorinių 

LDK atminties 

formų raida, jų 

transformacijos 

XIX amţiuje ir 

moderniųjų tautinių 

tapatumų kūrimasis 

Lietuvoje). 

 

- nustatytos LDK interpretacijų Lietuvos ir kaimyninių šalių nūdieniame viešajame diskurse konfliktinės 

sandūros ir dialogų galimybės; 

- ištirtos LDK vaizdinio panaudojimo galimybės kuriant šiuolaikinius tapatumus (etninį, pilietinį, 

regioninį, multikultūrinį, europinį ir t.t.); 

- atnaujinta ir praplėsta LDK tyrimų metodologija.  

2.2.2. Tema: Istorinės atminties naratyvai, jų kaitos sąlygos bei veiksniai 2010 2014 

Laukiami rezultatai: 

- atlikti fundamentiniai istorinių ir šiuolaikinių atminties naratyvų tyrimai; 

- nustatytas viešųjų ir privačiųjų atminties diskursų santykio klostymasis; 

- ištirti sakytiniai atminties naratyvai ir rašytiniai privatieji diskursai; 

- apibrėţta „didţiųjų ideologinių naratyvų“ (nacionalizmo, socializmo, krikščioniškosios demokratijos, 

(neo)liberalizmo) reikšmė formuojant modernųjį kolektyvinį tapatumą; 

- nustatytos oficialiosios „atminties politikos“ formavimosi prielaidos, sąlygos, veikėjai, raiškos būdai ir 

jų įtaka kolektyviniam tapatumui; 

- sukurtas esminių atminties siuţetų bei „atminties vietų“ ideologiniame naratyve katalogas; 

- identifikuotos alternatyvios oficialiajai „atminties politikai“ istorinės atminties raiškos bei sklaidos 

kanalai, jų tarpusavio konfliktai ar dialogai;  

- atlikta XIX–XX a. pr. (tautinio atgimimo epochoje ir tarpukario Lietuvoje) susiformavusių istorinės 

atminties modelių bei stereotipų gyvybingumo bei tęstinumo (sinchroninė ir diachroninė) analizė. 

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). 

2.3.1. Tema: Kolektyvinė atmintis sovietmečiu ir sovietmečio atmintis 2010 2014 Lietuvos 

Respublikos  

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

Laukiami rezultatai: 

- atlikta oficialiosios sovietinės „atminties politikos“ turinio bei raiškos formų analizė lyginamojoje 

perspektyvoje (SSRS – soclageris – Lietuva);  

- atlikta alternatyvių kolektyvinių pasakojimų raiškos galimybių monologinėje totalitarinėje kultūroje 

analizė;  

- išryškintos lietuviškosios tapatybės slinktys sovietmečiu ir Vakarų kultūros reikšmė sovietmečio 

tapatybei; 

- išnagrinėtos sovietinės „atminties politikos“ posovietinės transformacijos;  

- atlikta sovietmečio vaizdinio kaitos analizė pokomunistinėse Vidurio Rytų Europos valstybėse ir 

Lietuvoje. 

2.4. Atlikti išeivijos 2.4.1. Tema:  Atminties politika dabarties Lietuvoje (XX a. pab. – XXI a. pr.) 2010 2014 



 

atminties ir 

tapatumo tyrimus 

(išeivijos kartų ir 

diasporų išsaugotas 

tapatumas, jo 

sąveika su 

gyvenamosios 

šalies ir Lietuvos 

kultūra bei išeivijos 

savimone). 

 

 Laukiami rezultatai: 

- išnagrinėta pokomunistinės visuomenės bei išeivijos kolektyvinės atminties transformacija ir jos 

pavidalai; 

- ištirti pagrindiniai dabartinės kolektyvinės atminties formavimo tikslai, priemonės bei rezultatai; 

- atlikta naujų „atminties politikos“ siuţetų bei formų atsiradimo prielaidų ir realizavimo bandymų 

analizė; 

- išnagrinėtas dabartinės Lietuvos tautinės istoriografijos ir modernios nacionalinės (tautinės) tapatybės 

konstravimo santykis bei atnaujintas modernaus tautinio naratyvo suvokimas, atskleidţiant 

etnolingvistinės, pilietinės, politinės ir daugiakultūrinės savimonės ypatumus ir raidos galimybes 

globaliajame pasaulyje; 

- išanalizuota lietuvių tapatumo ir istorinės atminties sąveika su kitų tautų didţiaisiais naratyvais 

dabarties Lietuvoje; 

- nustatyta naujųjų atminties politikos siuţetų sąveika su nūdienės uţsienio politikos prioritetais. 

 

 

Programos uždavinys: III. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros sukūrimas 

 
Programos priemonė Moksliniai tyrimai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų temos, kryptys, laukiami rezultatai  

Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo 

šaltinis 

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) 

3.1.1. Tema: Paveldo samprata, pažinimas ir apsauga 2010 2014  Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- ištirta paveldo ir istorinės aplinkos sampratos raida XIX–XXI a. Lietuvos ir tarptautiniame 

moksliniame, politiniame, teisiniame bei viešajame diskurse; 

- istorinės, teorinės ir lyginamosios analizės pagrindu sukurta šiuolaikinė paveldo samprata, 

konceptualizuojanti XXI a. iššūkius; 

- suformuluoti paveldo vertinimo, apskaitos ir apsaugos principai, grįsti šiuolaikinėmis paveldosaugos 

koncepcijomis; 

- pasiūlyta modernių paveldo tyrimo ir išsaugojimo metodų bei technologijų, integruojančių 

humanitarinių, socialinių, gamtos ir technologinių mokslų ţinias, susiejančių Lietuvos ir uţsienio 

mokslo patirtį. 

3.1.2. Tema: Kultūros paveldas kaip Lietuvos visuomenės tapatumo raiška 2010 2014 

Laukiami rezultatai: 

- identifikuoti, susisteminti bei kompleksiškai ištirti nauji ir reinterpretuoti ţinomi Lietuvos materialiojo 

ir nematerialiojo kultūros paveldo objektai Lietuvoje ir uţsienyje, Lietuvos paveldo ir istorinės aplinkos 

ištekliai. 

- nustatyta kultūros paveldo ir istorinės aplinkos reikšmė socialiniam, religiniam, tautiniam, regioniniam 

ir kt. Lietuvos visuomenės bei jos grupių tapatumui; 

- apibrėţta Lietuvos kultūros paveldo vieta bei vertė regiono ir Europos paveldo kontekste, pasiūlyta 

naujų jų interpretacijos modelių. 

3.1.3. Tema: Kultūros paveldo funkcionavimas Lietuvos visuomenėje 2010 2014 



 

Laukiami rezultatai:  

- ištirtas Lietuvos etninių ir religinių bendruomenių bei kitų socialinių grupių santykis su Lietuvos 

kultūros paveldu; 

- išanalizuota Lietuvos Respublikos politika interpretuojant, naudojant ir skleidţiant Lietuvos kultūros 

paveldą, įvertintas jos praktinis poveikis; 

- ištirta kultūros paveldo įtaka tapatumo saugai, pilietinės visuomenės ugdymui, valstybingumo 

stiprinimui. 

3.2. Sukurti kultūros 

paveldo ir tapatumo 

tyrimams būtiną 

infrastruktūrą 

(paveldo 

skaitmeninimas, jo 

technologijų 

taikymas 

humanitarinių ir 

socialinių mokslų 

srityse bei 

paveldosaugoje, 

universalių 

materialaus ir 

nematerialaus 

kultūros paveldo 

duomenų bazių 

kūrimo ir 

informacinių 

sistemų sąsajų 

tyrimai) 

3.2.1. Tema:  Paveldo šaltinių tyrimai ir informacinių išteklių plėtra  2010 2014 Lietuvos 

Respublikos  

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- surasti ir paskelbti tapatumo tyrimams reikšmingi istorijos, etnologijos, kultūros istorijos, visuomenės ir 

valstybės istorijos, lietuvių kalbos, raštijos ir kt. šaltiniai;  

- atlikti lyginamieji ir tarpdalykiniai materialiojo ir nematerialiojo paveldo kaip (įpaveldintų) šaltinių 

tyrimai; 

- parengti ir išleisti paveldo šaltinių moksliniai informaciniai leidiniai, ţodynai, ţinynai, enciklopedijos ir 

kt.;  

- remiantis parengta objektų aktualizavimo metodika, išaiškintos, įvertintos, suskaitmenintos ir įtrauktos į 

mokslinių duomenų apyvartą paveldo vertybės; 

- atlikti paveldo šaltinių skaitmeninimo situacijos, procesų bei veiklų empiriniai, ilgalaikiai (gali būti ir 

retrospektyviniai) savianalizės tyrimai, siekiant optimizuoti išteklių naudojimą. 

3.2.2. Tema: Paveldo objektų ir duomenų skaitmeninimas ir sklaida 2010 2014 

Laukiami rezultatai:  

- pasiūlyta paveldo objektų skaitmeninimo, archyvavimo ir ilgalaikio saugojimo principų ir modelių; 

- parengta skaitmeninių ir skaitmenintų paveldo objektų skaitmeninio dokumentavimo metodologinė bazė 

(klasifikatoriai, tezaurai, ontologijos, standartai); 

- pasiūlyti egzistuojančių skaitmeninių ir skaitmenintų paveldo objektų informacinių sistemų integravimo 

principai ir modeliai; 

- pasiūlyti skaitmeninių ir skaitmenintų paveldo objektų sklaidos skaitmeninėje terpėje principai ir 

modeliai; 

- suskaitmeninti, dokumentuoti ir viešai prieigai pateikti paveldo objektai. 

3.2.3. Tema:  Paveldo bei istorijos tyrimų informacinės ir technologinės sistemos (infrastruktūros) kūrimas 2010 2014 

Laukiami rezultatai: 

- sukurtas veikiantis paveldo, tapatumo ir istorijos tyrimų duomenų informacinės ir technologinės 

sistemos modelis, apimantis objektų skaitmeninimo, dokumentavimo saugojimo, pateikimo, 

publikavimo veiklas;  

- atlikti paveldo ir tapatumo tyrimų duomenų informacinės bei technologinės sistemos sąsajų su kitomis 

HSM infrastruktūromis (LiDA ir kt.) tyrimai; 

- išanalizuoti aktualių paveldo ir tapatumo ir kt. duomenų archyvų, duomenų bazių ir informacinių 

sistemų veikimo principai.  

 

 

 

 



 

Programos uždavinys: IV. Įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui 

pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai 

 
Programos priemonė Moksliniai tyrimai 

Eil. 

Nr. 

Priemonių 

pavadinimas 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų temos, kryptys, laukiami rezultatai 

Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo 

šaltinis 

4.1. Atlikti 

globalizacijos 

poveikio tapatumui 

(tautiniam, 

valstybiniam, 

religiniam, 

kūniškajam ir t.t.) 

tyrimus. 

4.1.1. Tema: Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai kultūriniam tapatumui 2010 2014  Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- atlikti įvairių globalizacijos aspektų, raiškos būdų ir poveikio mechanizmų kultūrai tyrimai. Išryškintas 

kultūros situaciją sąlygojantis globalizacijos santykis su kitais šiuolaikinio pasaulio iššūkiais – 

sekuliarizacija, eurointegracija etc.; 

- atskleista globalizacijos ir kt. iššūkių raiška mass media, masinėje kultūroje, vizualiojoje kultūroje etc.; 

4.1.2. Tema: Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai etniniam, tautiniam, valstybiniam ir kt. bendruomeniniam 

tapatumui 

   

Laukiami rezultatai: 

- atlikta globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio tautiniam, 

valstybiniam etc. bendruomeniniam tapatumui analizė; 

- išryškintas globalizacijos sąlygojamas atminties, vertybių etc. santykis su tautiniu tapatumu; 

- išryškintas globalizacijos ir sekuliarizacijos sąlygojamas normatyvumo ir bendruomeninio tapatumo 

santykis. 

4.1.3. Tema: Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai kalbiniam tapatumui    

Laukiami rezultatai: 

- atlikta globalizacijos ir kt. šiuolaikinio pasaulio iššūkių kalbiniam tapatumui analizė;  

- išryškintas globalizacijos poveikis kalbiniam tapatumui viešojo diskurso, naujųjų medijų etc. srityse.  

   

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). 

4.2.1. Tema: Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai religiniam tapatumui 2010 2014 Lietuvos 

Respublikos  

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- atlikta religijos vietos šiuolaikiniame pasaulyje analizė. Aptartas tradicinis religingumas ir jo 

alternatyvos; 

- ištyrinėtas religijos, globalizacijos ir kultūrinio tapatumo santykis; 

- atskleistas sekuliarizacijos poveikis religiniam ir kt. bendruomeniniam tapatumui; 

- išryškinti ir ištyrinėti sekuliarizacijos sąlygojami nauji iššūkiai religiniam ir kultūriniam tapatumui. 

4.2.2. Tema: Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai individo tapatumui ir jo savivokai 2010 2014 

Laukiami rezultatai: 

- atlikta įvairių sekuliarizacijos ir globalizacijos apraiškų bei poveikio mechanizmų individo tapatumui ir 

jo savivokai analizė; 

- atskleistas sekuliarizacijos ir globalizacijos poveikis individo tapatumą formuojančioms vertybinėms 

nuostatoms;  

- išryškintas šiuolaikinio pasaulio iššūkių – sekuliarizacijos ir globalizacijos – sąlygojamas individo 

tapatumo santykis su kultūriniu, tautiniu, valstybiniu etc. tapatumu, atskleistos šio santykio 

transformacijos.  



 

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). 

4.3.1. Tema:  Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai ir naujieji tapatumai 2010 2014 Lietuvos 

Respublikos  

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai: 

- atlikta naujųjų tapatumų globalizuotame ir sekuliarizuotame pasaulyje formavimosi analizė; 

- išryškinti naujieji tapatumai kaip šiuolaikinio pasaulio iššūkis;  

- atskleistas naujųjų tapatumų ryšys su globalizacija, sekuliarizacija ir kt. šiuolaikinio pasaulio iššūkiais; 

- atskleistas šių tapatumų formavimosi santykis su globalaus ir sekuliarizuoto pasaulio vertybinėmis 

nuostatomis bei normatyvumo samprata. 

4.3.2. Tema:  Šiuolaikinio pasaulio naujieji iššūkiai ir tapatumo problema 2010 

 

2014 

Laukiami rezultatai: 

- išryškinti  nauji šiuolaikinio pasaulio iššūkiai ir jų santykis su tapatumo problema; 

- atskleistas naujųjų iššūkių poveikis tapatumą formuojančioms vertybinėms nuostatoms; 

- išryškintas naujųjų iššūkių sąlygojamas individo tapatumo santykis su tautiniu, valstybiniu etc. 

tapatumu, atskleistos šio santykio transformacijos. 

 

Programos uždavinys: V. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos parengimas 

Programos priemonė Moksliniai tyrimai 

Eil. 

Nr. 

Priemonių 

pavadinimas 

Eil. 

Nr. 
Tyrimų temos, kryptys, laukiami rezultatai  

Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo 

šaltinis 

5.1. Atlikti Lietuvoje 

veikiančių 

informacinių 

sistemų ir duomenų 

bazių analizę. 

5.1.1. Tema: Lituanistinio paveldo ir tapatumo skaitmeninių ir informacinių sistemų  bei duomenų bazių būklės 

ir sąveikos, jų standartų, priemonių ir tyrimų duomenų analizė 

2010 2014  Lietuvos 

Respublikos  

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

Laukiami rezultatai:  

- parengta nacionalinių skaitmeninių tyrimų infrastruktūrų paveldo, istorijos ir kitose HSM kryptyse ir 

šakose, gerosios praktikos  Europoje ir pasaulyje analizė; 

- atlikta lituanistinio paveldo ir tapatumo skaitmeninių ir informacinių sistemų  bei duomenų bazių būklės 

ir tarpusavio sąveikos, standartų, duomenų saugojimo ir publikavimo technologijų, analizės priemonių 

ir tyrimų duomenų analizė. 

5.2. Lietuvoje 

veikiančias 

5.2.1. Tema: Nacionalinės  skaitmeninės lituanistinio paveldo ir tapatumo infrastruktūros modeliavimas ir 

projektavimas 

2010 2014 Lietuvos 

Respublikos 



 

informacines 

sistemas ir 

duomenų bazes 

susieti tarpusavyje 

ir su uţsienio 

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). 

Laukiami rezultatai: 

- parengta skaitmeninės lituanistinio paveldo ir tapatumo infrastruktūros strategija ir veiklos planas, 

numatantis objektinės technologijos diegimo mokslinių duomenų bazėse  galimybes, apibrėţiantis 

skaitmeninių ir skaitmenintų paveldo objektų skaitmeninio dokumentavimo metodologiją, duomenų 

saugojimo standartus, numatantis duomenų vartotojų (tyrėjų), informacijos vadybininkų ir informacijos 

teikėjų sąveiką;  

- parengtas teisinis ir finansinis skaitmeninės lituanistinio paveldo ir tapatumo infrastruktūros veiklos 

projektas. 

valstybės 

biudţeto 

asignavimai 

 

 5.2.2.                          Tema: Skaitmeninės lituanistinio paveldo ir tapatumo infrastruktūros bendros veiklos su analogiškomis 

paneuropinėmis infrastruktūromis projektavimas. 

2010 2014  

  Laukiami rezultatai: 

- parengtas / sukurtas skaitmeninės lituanistinio paveldo ir tapatumo infrastruktūros bendros 

skaitmeninimo politikos ir technologijų standartų, skaitmeninių ir skaitmenintų objektų 

dokumentavimo, saugojimo, prieinamumo vartotojams, analizės priemonių sąveikos (interoperabilumo) 

su analogiškomis paneuropinėmis infrastruktūromis (pvz., DARIAH ir kt.) projektas; 

- parengta galimybių studija, pateiktas veikiantis sistemos modelis. 

   

 

4. Programai planuojamos lėšos pagal jos uždavinius 

 

Programos uždaviniai 

Planuojamos lėšos, tūkst. litų Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo šaltinis 
2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. iš viso 

I. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos 

formų bei raidos ir Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio 

tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai. 

300 300 1 040 880 400 3 720 2010 2014 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto 

asignavimai 

II. 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.  

800 800 1 300 1 100 600 4 600 2010 2014 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto 

asignavimai 

III. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei 

paveldo ir tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros 

sukūrimas. 

1 000 1 040 1 560 1 320 600  5 520 2010 2014 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto 

asignavimai 

IV. Įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – 

globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui 

pobūdţio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai. 
740 700 1 340 1 100 600 4 080 2010 2014 

Lietuvos  Respublikos 

valstybės biudţeto 

asignavimai 



 

Programos uždaviniai 

Planuojamos lėšos, tūkst. litų Darbo 

pradžios 

data 

Darbo 

pabaigos 

data 

Finansavimo šaltinis 
2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. iš viso 

V. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės 

infrastruktūros koncepcijos parengimas. 200  200 360 360 240 960 2010 2014 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto 

asignavimai 

Iš viso I–V uţdaviniams : 3 040 3 040 5 600 4 760 2 440 18 880 2010 2014 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto 

asignavimai 

 

Pastaba. Remiantis Nacionalinių mokslo programų nuostatų 7 punktu, iki 5 Programos  lėšų skiriama Programai administruoti. 

 

 



 

2 priedas 

 

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 m. I-II-III kvietimų rezultatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. kvietimų 

skaičius 

Pateikta 

paraiškų 

2010 m. 

Neatitiko 

administracinių  

reikalavimų  

Paremta 

projektų 

Neparemta 

projektų 

Skirta lėšų 

projektams 

2010 m. 

Neįsisavinta 

lėšų 2010 m.  

2011 m. 

lėšos  

Skirta lėšų projektų 

įgyvendinimui 2011 

m. 

Likutis 2011m.  

1 kvietimas  41 4 15 22 839.700 

    

1.840.300 

  2 kvietimas 23 5 7 11 472.600 1.111.900 

3 kvietimas 12 0 7 5 315.000 0 

Iš viso 76 9 29 38 1.627.300 912.700 3.040.000 2.952.200 87.800 



 

3 priedas 

 

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 m. projektų lėšos pagal metus (I, II, III kvietimai) 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

reg. Nr. 
Sut. Nr.  

Projekto 

vadovas  
Projekto pavadinimas 

Vykdanti 

institucija  

Užda

vinys  
Terminai  

Projekto suma pagal paraišką, Lt 

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

1 kvietimas 

1 VAT-

10028- 

VAT-

06/2010 

Raimundas 

Lopata 

Istorijos politika kaip tautos ir 

valstybės konstravimo 

veiksnys 

Vilniaus 

universitetas 

2 2010.09-

2012.07 
65.100 174.800 76.900 0 316.800 

2 VAT-

10032- 

VAT-

13/2010 

Rita Šerpytytė Religija ir kultūra: šiuolaikinio 

pasaulio iššūkiai tapatumui 

Vilniaus 

universitetas 

4 2010.07-

2013.06 
101.900 180.100 204.600 161.600 648.200 

3 VAT-

10018- 

VAT-

07/2010 

Lijana 

Natalevičienė 

(Šatavičiūtė) 

Lietuvos dailininkų ţodynas, t, 

2–4: XIX–XX a, Daugiatomio 

ţodyno rengimas, 2-o ir 3-o 

tomų leidyba 

Lietuvos 

kultūros tyrimų 

institutas 

3 2010.07-

2013.06 
50.300 123.600 185.600 112.800 472.300 

4 VAT-

10001- 

VAT-

01/2010 

Alvydas 

Nikţentaitis 

Atminties kultūrų formavimo 

strategijos Lietuvos 

urbanistinėse erdvėse 

Lietuvos istorijos 

institutas 

2 2010.07-

2013.06 
80.500 199.600 193.500 119.100 592.700 

5 VAT-

10015- 

VAT-

08/2010 

Vaidas Petrulis Skaitmeninis Lietuvos 

architektūros istorijos ir 

paveldo archyvas 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

3 2010.09-

2013.06 
81.600 99.000 99.000 67.500 347.100 

6 VAT-

10009- 

VAT-

02/2010 

Regina 

Laukaitytė 

Stalinizmas Lietuvoje 1944-

1953 m, 

Lietuvos istorijos 

institutas 

2 2010.07-

2013.06 
27.900 46.400 93.200 40.500 208.000 

7 VAT-

10022- 

VAT-

03/2010 

Daiva Dapkutė Lietuviai pasaulyje: tautinio 

identiteto išsaugojimas 

emigracijoje 

Vytauto Didţiojo 

universitetas 

2 2010.09-

2012.12 
38.800 115.700 129.500 0 284.000 

8 VAT-

10038- 

VAT-

14/2010 

Loreta 

Vaicekauskienė 

Lietuvių kalba: idealai, 

ideologijos ir tapatybės lūţiai 

Lietuvių kalbos 

institutas 

4 2010.08-

2013.07 
48.700 137.600 201.600 112.200 500.100 

9 VAT-

10006- 

VAT-

04/2010 

Mindaugas 

Maksimaitis 

Valstybės ir teisės problemos 

lietuvių išeivijos darbuose 

Mykolo 

Riomerio 

universitetas 

2 2010.07-

2011.12 
23.400 98.700 0 0 122.100 

10 VAT-

10039- 

VAT-

10/2010 

Ona 

Aleknavičienė 

Paveldas ir tapatumas: XVII 

amţiaus lituanistikos šaltinių 

tyrimas ir sklaida 

Lietuvių kalbos 

institutas 

3 2010.07-

2012.12 
89.700 165.300 160.200 0 415.200 

11 VAT-

10029- 

VAT-

15/2010 

Rimvydas 

Lauţikas 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir 

paveldo infrastruktūrų tinklo 

Vilniaus 

universitetas 

5 2010.09-

2011.12 
49.600 245.300 0 0 294.900 



 

kūrimas: projektavimo fazė 

12 VAT-

10004- 

VAT-

09/2010 

Violeta 

Meilūnaitė 

Teminė tarmių duomenų bazė 

„Tradiciniai lietuvių verslai“ 

Lietuvių kalbos 

institutas 

3 2010.09-

2010.12 
72.500 0 0 0 72.500 

13 VAT-

10025- 

VAT-

05/2010 

Violeta 

Davoliūtė 

Atminties ţemėlapiai: trauma, 

tapatybė ir tremtis Gulago 

tremtinių liudijimuose 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas 

2 2010.07-

2012.12 
27.500 56.000 134.500 0 218.000 

14 VAT-

10026- 

VAT-

11/2010 

Aistė Paliušytė Vadovas po Lietuvos Didţiąją 

Kunigaikštystę 

Lietuvos 

kultūros tyrimų 

institutas 

3 2010.07-

2012.12 
47.600 112.900 112.400 0 272.900 

15 VAT-

10014- 

VAT-

12/2010 

Dalia 

Kuizinienė 

Lietuvių egzodo paveldo 

likimai 

Vytauto Didţiojo 

universitetas 

3 2010.09-

2012.09 
34.600 85.300 109.300 0 229.200 

2 kvietimas 

16 VAT-

10056- 

VAT-

22/2010 

Jolanta 

Kuznecovienė 

Sekuliarizacijos proceso 

ypatumai Lietuvoje: viešo ir 

privataus religingumo 

sankirtos 

Vytauto Didţiojo 

Universitetas 

4 2010.09-

2013.08 
38.100 123.900 153.000 135.000 450.000 

17 VAT-

10047- 

VAT-

20/2010 

Rasa Bertašiūtė Lietuvos kaimų, miestelių ir 

dvarų etninės architektūros 

tyrimai 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

3 2010.09-

2012.12 
43.300 100.200 145.200 0 288.700 

18 VAT-

10063- 

VAT-

17/2010 

Saulė 

Matulevičienė 

Gervėčiai: istorinė atmintis ir 

kultūrinis tapatumas 

Vilniaus 

universitetas 

1 2010.09-

2012.10 
81.300 218.200 128.400 0 427.900 

19 VAT-

10058- 

VAT-

16/2010 

Bronislovas 

Juozas 

Kuzmickas 

Individo socialinis ir kultūrinis 

tapatumas: tarp tradicijos ir 

inovacijos 

Mykolo 

Riomerio 

universitetas 

1 2010.09-

2012.07 
60.300 182.300 122.100 0 364.700 

20 VAT-

10061- 

VAT-

19/2010 

Alfredas 

Bumblauskas 

LDK tradicija, vaizdinys ir 

modernūs tapatumai 

Vilniaus 

universitetas 

2 2010.09-

2013.06 
103.900 159.000 161.700 75.500 500.100 

21 VAT-

10057- 

VAT-

21/2010 

Arvydas 

Pacevičius 

Lietuvos egodokumentinis 

paveldas 

Vilniaus 

universitetas 

3 2010.09-

2013.08 
96.700 151.900 201.600 149.700 599.900 

22 VAT-

10048- 

VAT-

18/2010 

Dalia Leinartė 

(Marcinkevičie

nė) 

Sovietmečio atmintis Lietuvos 

gyvenimo istorijose: viešųjų ir 

privačiųjų diskursų sąryšiai 

Vilniaus 

universitetas 

2 2010.09-

2012.12 
49.000 176.400 199.600 0 425.000 

3 kvietimas 

23 VAT-

10070- 

VAT-

27/2010 

Rasa Butvilaitė Lietuvos dvarų sodybos: 

atlasas, Daugiatomio leidinio 

I-jo tomo „Šilalės rajono 

savivaldybė“ parengs 

Vilniaus dailės 

akademija 

3 2010.09-

2010.12 
50.200 0 0 0 50.200 

24 VAT-

10066- 

VAT-

26/2010 

Sigitas 

Vaitkevičius 

Etnocentrinių bruoţų tyrimo 

metodologijos ir instrumentų 

Lietuvos 

agrarinės 

3 2010.09-

2010.12 
23.100 0 0 0 23.100 



 

parengimas ekonomikos 

institutas 

25 VAT-

10071- 

VAT-

29/2010 

Vladislav 

Fomin 

Lituanistinių skaitmeninių 

išteklių metaduomenų 

sistemos sukūrimas ir 

suderinimas su CLARIN 

Vytauto Didţiojo 

universitetas 

5 2010.10-

2010.12 
69.000 0 0 0 69.000 

26 VAT-

10068- 

VAT-

23/2010 

Romualdas 

Juzefovičius 

Lietuvos mokslo institucijų 

raida: kultūrinio ir socialinio 

tapatumų palikimas 

Lietuvos 

kultūros tyrimų 

institutas 

1 2010.10-

2010.12 
19.100 0 0 0 19.100 

27 VAT-

10065- 

VAT-

25/2010 

Tojana 

Račiūnaitė 

Stebuklingojo atvaizdo 

samprata LDK visuomenėje: 

Lukiškių Dievo Motinos 

ikonos atvejis 

Vilniaus dailės 

akademija 

3 2010.09-

2010.12 
19.700 0 0 0 19.700 

28 VAT-

10069- 

VAT-

28/2010 

Loreta 

Vaicekauskienė 

Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos 

vaidmuo šiandieninėje 

Lietuvoje 

Lietuvių kalbos 

institutas 

4 2010.09-

2010.12 
57.400 0 0 0 57.400 

29 VAT-

10074- 

VAT-

24/2010 

Nerijus Čepulis Tapatumas ir kitybė Vilniaus 

universitetas 

1 2010.09-

2010.12 
76.500 0 0 0 76.500 

                1.627.300 2.952.200 2.811.900 973.900 8.365.300 

 

 

 

 

 



 

4 priedas 

 

NMP "Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas" 2010 m. I, II ir III kvietimų paraiškų skaičius ir lėšos pagal programos uždavinius 

 

Programos uždaviniai 

I kv., 

pateikta 

paraiškų   

I kv. 

paremtų 

projektų  

Skirta lėšų I 

kvietimo 

projektams, 

Lt  

II kv., 

pateikta 

paraiškų   

II kv. 

paremtų 

projektų  

Lėšos II 

kvietimo 

projektams, 

Lt  

III kv., 

pateikta 

paraiškų   

III kv. 

paremtų 

projektų  

Lėšos III 

kvietimo 

projektams

Lt  

Iš viso 

paremta 

projektų  

2010 m. 

lėšos 

projekta

ms 

1  Fundamentiniai tapatumo prielaidų, 

jo sampratos ir raiškos formų bei 

raidos ir Lietuvos visuomenės 

socialinio ir kultūrinio tapatumo 

formų, jų raidos ir perspektyvų 

tyrimai. 

6 0 0 6 2 141.600 3 2 95.600 4 237.200 

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. 

9 6 263.200 5 2 152.900 0 0 0 8 416.100 

3 Kultūros paveldo ir visuomenės 

sąveikos tyrimai bei paveldo ir 

tapatumo tyrimams būtinos 

infrastruktūros sukūrimas. 

13 6 376.300 4 2 140.000 4 3 93.000 11 609.300 

4 Įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio 

pasaulio iššūkių – globalizacijos, 

sekuliarizacijos ir kitų – poveikio 

tapatumui pobūdţio, poveikio 

valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai. 

8 2 150.600 3 1 38.100 3 1 57.400 4 246.100 

5 Lituanistinio paveldo ir tapatumo 

vieningos informacinės 

infrastruktūros koncepcijos 

parengimas. 

1 1 49.600 0 0 0 2 1 69.000 2 118.600 

  
  37 15 839.700 18 7 472.600 12   315.000 29 1.627.300 

 



 

5 priedas 

 

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 m. programos projektų, pateikusių metines ataskaitas, sąrašas 

 

Eil.

Nr. 

Projek-

to reg. 

Nr. 

Sut. 

Nr.  
Projekto vadovas  Projekto pavadinimas 

Vykdanti 

institucija  

Užda-

vinys  

Termi-

nai  

Iš viso 

projektui 

skirta 

lėšų, Lt  

2010 m. 

ataskaitos 

reg. Nr.  

Projekto lėšos, Lt 
HSM komiteto 

išvada 2010 m. 2011 m. 

1 VAT-

10028 

VAT-

06/2010 

Raimundas 

Lopata 

Istorijos politika kaip tautos ir 

valstybės konstravimo veiksnys 

Vilniaus 

universitetas 

2 2010.09-

2012.07 

316.800 VAT-

06/2010-

AM 

65.100 174.800 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

2 VAT-

10032 

VAT-

13/2010 

Rita Šerpytytė Religija ir kultūra: šiuolaikinio 

pasaulio iššūkiai tapatumui 

Vilniaus 

universitetas 

4 2010.07-

2013.06 

648.200 VAT-

13/2010-

AM 

101.900 180.100 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

3 VAT-

10018 

VAT-

07/2010 

Lijana 

Natalevičienė 

(Šatavičiūtė) 

Lietuvos dailininkų ţodynas, t, 

2–4: XIX–XX a, Daugiatomio 

ţodyno rengimas, 2-o ir 3-o 

tomų leidyba 

Lietuvos 

kultūros 

tyrimų 

institutas 

3 2010.07-

2013.06 

472.300 VAT-

07/2010-

AM 

50.300 123.600 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

4 VAT-

10001 

VAT-

01/2010 

Alvydas 

Nikţentaitis 

Atminties kultūrų formavimo 

strategijos Lietuvos 

urbanistinėse erdvėse 

Lietuvos 

istorijos 

institutas 

2 2010.07-

2013.06 

592.700 VAT-

01/2010-

AM 

80.500 199.600 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

5 VAT-

10015 

VAT-

08/2010 

Vaidas Petrulis Skaitmeninis Lietuvos 

architektūros istorijos ir paveldo 

archyvas 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

3 2010.09-

2013.06 

347.100 VAT-

08/2010-

AM 

81.600 99.000 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

6 VAT-

10009 

VAT-

02/2010 

Regina Laukaitytė Stalinizmas Lietuvoje 1944–

1953 m. 

Lietuvos 

istorijos 

institutas 

2 2010.07-

2013.06 

208.000 VAT-

02/2010-

AM 

27.900 46.400 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

7 VAT-

10022 

VAT-

03/2010 

Daiva Dapkutė Lietuviai pasaulyje: tautinio 

identiteto išsaugojimas 

emigracijoje 

Vytauto 

Didţiojo 

universitetas 

2 2010.09-

2012.12 

284.000 VAT-

03/2010-

AM 

38.800 115.700 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

8 VAT-

10038 

VAT-

14/2010 

Loreta 

Vaicekauskienė 

Lietuvių kalba: idealai, 

ideologijos ir tapatybės lūţiai 

Lietuvių 

kalbos 

institutas 

4 2010.08-

2013.07 

500.100 VAT-

14/2010-

AM 

48.700 137.600 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

9 VAT-

10006 

VAT-

04/2010 

Mindaugas 

Maksimaitis 

Valstybės ir teisės problemos 

lietuvių išeivijos darbuose 

Mykolo 

Riomerio 

universitetas 

2 2010.07-

2011.12 

122.100 VAT-

04/2010-

AM 

23.400 98.700 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 



 

10 VAT-

10039 

VAT-

10/2010 

Ona 

Aleknavičienė 

Paveldas ir tapatumas: XVII 

amţiaus lituanistikos šaltinių 

tyrimas ir sklaida 

Lietuvių 

kalbos 

institutas 

3 2010.07-

2012.12 

415.200 VAT-

10/2010-

AM 

89.700 165.300 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

11 VAT-

10029 

VAT-

15/2010 

Rimvydas 

Lauţikas 

Lituanistinių mokslo tyrimų ir 

paveldo infrastruktūrų tinklo 

kūrimas: projektavimo fazė 

Vilniaus 

universitetas 

5 2010.09-

2011.12 

294.900 VAT-

15/2010-

AM 

49.600 245.300 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

12 VAT-

10025 

VAT-

05/2010 

Violeta Davoliūtė Atminties ţemėlapiai: trauma, 

tapatybė ir tremtis Gulago 

tremtinių liudijimuose 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas 

2 2010.07-

2012.12 

218.000 VAT-

05/2010-

AM 

27.500 56.000 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

13 VAT-

10026 

VAT-

11/2010 

Aistė Paliušytė Vadovas po Lietuvos Didţiąją 

Kunigaikštystę 

Lietuvos 

kultūros 

tyrimų 

institutas 

3 2010.07-

2012.12 

272.900 VAT-

11/2010-

AM 

47.600 112.900 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

14 VAT-

10014 

VAT-

12/2010 

Dalia Kuizinienė Lietuvių egzodo paveldo 

likimai 

Vytauto 

Didţiojo 

universitetas 

3 2010.09-

2012.09 

229.200 VAT-

12/2010-

AM 

34.600 85.300 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

15 VAT-

10056 

VAT-

22/2010 

Jolanta 

Kuznecovienė 

Sekuliarizacijos proceso 

ypatumai Lietuvoje: viešo ir 

privataus religingumo sankirtos 

Vytauto 

Didţiojo 

Universitetas 

4 2010.09-

2013.08 

450.000 VAT-

22/2010-

AM 

38.100 123.900 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

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 VAT-

20/2010-

AM 

43.300 100.200 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

17 VAT-

10063 

VAT-

17/2010 

Saulė 

Matulevičienė 

Gervėčiai: istorinė atmintis ir 

kultūrinis tapatumas 

Vilniaus 

universitetas 

1 2010.09-

2012.10 

427.900 VAT-

17/2010-

AM 

81.300 218.200 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

18 VAT-

10058 

VAT-

16/2010 

Bronislavas 

Juozas Kuzmickas 

Individo socialinis ir kultūrinis 

tapatumas: tarp tradicijos ir 

inovacijos 

Mykolo 

Riomerio 

universitetas 

1 2010.09-

2012.07 

364.700 VAT-

16/2010-

AM 

60.300 182.300 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

19 VAT-

10061 

VAT-

19/2010 

Alfredas 

Bumblauskas 

LDK tradicija, vaizdinys ir 

modernūs tapatumai 

Vilniaus 

universitetas 

2 2010.09-

2013.06 

500.100 VAT-

19/2010-

AM 

103.900 159.000 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

20 VAT-

10057 

VAT-

21/2010 

Arvydas 

Pacevičius 

Lietuvos egodokumentinis 

paveldas 

Vilniaus 

universitetas 

3 2010.09-

2013.08 

599.900 VAT-

21/2010-

AM 

96.700 151.900 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

21 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 VAT-

18/2010-

AM 

49.000 176.400 Ataskaitą patvirtinti, 

projekto 

įgyvendinimą tęsti 

                7.977.800   1.239.800 2.952.200   



 

6 priedas 

 

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 m. programos projektų baigiamųjų ataskaitų sąrašas 

 

Eil.

Nr. 

Projek

to reg. 

Nr. 

Sut. 

Nr.  

Projekto 

vadovas  
Projekto pavadinimas Vykdanti institucija  

Užda-

vinys  
Terminai  

Projekto 

suma pagal 

2010 m. Lt 

2010 m. 

ataskaitų 

reg. Nr. 

HSM komiteto 

išvada 

2 VAT-

10068- 

VAT-

23/2010 

Romualdas 

Juzefovičius 

Lietuvos mokslo institucijų 

raida: kultūrinio ir socialinio 

tapatumų palikimas 

Lietuvos kultūros tyrimų 

institutas 

1 2010.10-

2010.12 

19.100 VAT-

23/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

3 VAT-

10074- 

VAT-

24/2010 

Nerijus Čepulis Tapatumas ir kitybė Vilniaus universitetas 1 2010.09-

2010.12 

76.500 VAT-

24/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

1 VAT-

10004- 

VAT-

09/2010 

Violeta 

Meiliūnaitė 

Teminė tarmių duomenų bazė 

„Tradiciniai lietuvių verslai“ 

Lietuvių kalbos institutas 3 2010.09-

2010.12 

72.500 VAT-

09/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

4 VAT-

10065- 

VAT-

25/2010 

Tojana Račiūnaitė Stebuklingojo atvaizdo 

samprata LDK visuomenėje: 

Lukiškių Dievo Motinos 

ikonos atvejis 

Vilniaus dailės akademija 3 2010.09-

2010.12 

19.700 VAT-

25/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

5 VAT-

10066- 

VAT-

26/2010 

Sigitas 

Vaitkevičius 

Etnocentrinių bruoţų tyrimo 

metodologijos ir instrumentų 

parengimas 

Lietuvos agrarinės 

ekonomikos institutas 

3 2010.09-

2010.12 

23.100 VAT-

26/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

6 VAT-

10070- 

VAT-

27/2010 

Rasa Butvilaitė Lietuvos dvarų sodybos: 

atlasas, Daugiatomio leidinio 

I-ojo tomo "Šilalės rajono 

savivaldybė" parengimas 

Vilniaus dailės akademija 3 2010.09-

2010.12 

50.200 VAT-

27/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

7 VAT-

10069- 

VAT-

28/2010 

Loreta 

Vaicekauskienė 

Kalba Vilnius: Vilniaus 

kalbos vaidmuo šiandieninėje 

Lietuvoje 

Lietuvių kalbos institutas 4 2010.09-

2010.12 

57.400 VAT-

28/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

8 VAT-

10071- 

VAT-

29/2010 

Vladislav Fomin Lituanistinių skaitmeninių 

išteklių metaduomenų 

sistemos sukūrimas ir 

suderinimas su CLARIN 

Vytauto Didţiojo 

universitetas 

5 2010.10-

2010.12 

69.000 VAT-

29/2010-AB 

Ataskaitą patvirtinti, 

projektą laikyti 

įgyvendintu 

                387.500     



 

7 priedas 

 

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 metai. 

Mokslo institucijos, vykdančios programos projektus 
 

 

 

Mokslo institucija Projektų skaičius Mokslo darbų 

skaičius 

1 Lietuvos istorijos institutas 2 9 

2 Vytauto Didţiojo universitetas 4 8 

3 Mykolo Riomerio universitetas 2 2 

4 Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas 

1 0 

5 Vilniaus universitetas 8 26 

6 Lietuvos kultūros tyrimų institutas 3 20 

7 Kauno technologijos universitetas 2 1 

8 Lietuvių kalbos institutas 4 1 

9 Vilniaus dailės akademija 2 2 

10 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 1 0 

  29 69 



 

 

8 priedas 

 

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 metai. 

Projektų mokslinių tyrimų rezultatai 2010 metais

Eil. 

Nr. 

Mokslo darbai Programos projektų 

ataskaitų 

registracijos Nr. 

Projektą 

vykdančioji 

institucija 

Mokslo 

darbų 

skaičius 

1 Mokslo monografijos, mokslo studijos, 

teoriniai, sintetiniai mokslo darbai 

  0 

2 Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti 

recenzuojamuose leidiniuose 

VAT-01/2010-AM LII 7 

VAT-02/2010-AM LII 2 

VAT-04/2010-AM MRU 2 

VAT-06/2010-AM VU 1 

VAT-07/2010-AM LKTI 2 

VAT-13/2010-AM VU 5 

VAT-22/2010-AM VDU 4 

VAT-23/2010-AB LKTI 6 

VAT-24/2010-AB VU 9 

VAT-27/2010-AB VDA 2 

 40 

3 Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai 

ir panašios mokslo publikacijos mokslo, 

kultūros ir profesiniuose periodiniuose, 

tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose 

VAT-03/2010-AM VDU 1 

VAT-27/2010-AB VDA 1 

 2 

4 Šaltinių publikacijos, ţodynai, ţinynai, 

enciklopedijos, (bio)bibliografijos, studijų 

vadovai 

VAT-03/2010-AM VDU 1 

VAT-07/2010-AM LKTI 7 

VAT-10/2010-AM LKI 1 

VAT-17/2010-AM VU 2 

VAT-27/2010-AB VDA 1 

 12 

5 Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, 

tezės) ir kiti projekto rezultatai 

VAT-13/2010-AM VU 5 

VAT-17/2010-AM VU 2 

VAT-21/2010-AM VU 1 

VAT-23/2010-AB LKTI 5 

 13 

6 Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir 

kultūrinės plėtros darbai 

VAT-06/2010-AM VU 1 

VAT-08/2010-AM KTU 1 

 2 

Iš viso 69 

7 Projekte dalyvaujantys doktorantai VAT-01/2010-AM LII 2 

VAT-08/2010-AM KTU 1 

VAT-12/2010-AM VDU 2 

VAT-13/2010-AM VU 1 

VAT-22/2010-AM VDU 1 

VAT-24/2010-AB VU 1 

Iš viso 8 



 

 


