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DUOMENYS APIE 2011 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Eil. 

Nr. 

Kvietimo Nr. (data) ir 

konkurso pavadinimas 

Konkursui pateiktų / 

dalyvavusių projektų 

skaičius 

Projektų skaičius 2011 m. Projektams 

skirta lėšų 

2011 m., Lt 
Vykdytų 

2011 m. 

Baigtų 

2011 m. 

Tęsiamų 

2012 m. 

1 I kvietimas (2009, 

birželis)  

85/85 15 15 0 820.500 

2 II kvietimas (2009, 

gruodis): 

174/153 53 19 34 2.354.900 

 1 paraiškų grupė  Mokslinių 

tyrimų projektai ir mokslinių 

kūrinių rengimas ir leidyba 

95* 26 13 13 1.199.600 

2 paraiškų grupė  Lituanistinių 

mokslinės informacijos išteklių 

skaitmeninimas ir duomenų 

bazių kūrimas 

21* 7 4 3 544.500 

3 paraiškų grupė 

Lituanistinių mokslo žurnalų 

leidyba 

27* 17 0 17 537.800 

4 paraiškų grupė Lituanistikos 

renginiai 

10* 3 2 1 73.000 

3 IV kvietimas (2011, 

sausis) 

130/121 55 33 22 1.984.600 

 1 priemonių grupė Mokslinių 

tyrimų įvairiose lituanistikos 

kryptyse vykdymas, jų rezultatų 

sklaida ir tyrėjų kvalifikacijos 

tobulinimas 

53* 18 2 16 791.400 

2 priemonių grupė. 

Lituanistikos skaitmeninių 

informacijos išteklių kūrimas, 

priežiūra ir plėtra 

17* 5 1 4 334.400 

3 priemonių grupė. 

Lituanistikos nacionalinė ir 

tarptautinė sklaida, tarptautinių 

ryšių ir tarptautinio pripažinimo 

skatinimas 

16* 8 7 1 161.400 

4 priemonių grupė. 

Lituanistikos darbų leidyba 

35* 24 23 1 697.400 

 Iš viso: 389/359  123 67 56 5.160.000 

 
* – dalyvavusių paraiškų skaičius. 
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2011 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

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

Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa (toliau – Programa), kurią įgyvendinti 

pavesta Lietuvos mokslo tarybai. 2011 m. buvo tretieji Programos vykdymo metai. Per šiuos metus 

paskelbtas IV kvietimas ir toliau tęsti arba užbaigti 2009 ir 2010 m. pradėti projektai. 2011 m. 

konkursuose dalyvavo 121 projektas. Paraiškų teikime dalyvavo 325 mokslininkai, dirbantys 15 

mokslo ir studijų institucijų, 1 nacionaliniame muziejuje ir 1 bibliotekoje. Atsižvelgiant į 

Programoje numatytų darbų įvairovę ir didelį paraiškų skaičių, nuo šiol Programos rėmuose 

skelbiami 4 konkursai pagal šias priemonių grupes: 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos 

mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida; 2) lituanistinių mokslinės informacijos išteklių 

skaitmenimas, duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra; 3) lituanistikos nacionalinė ir 

tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas; 4) lituanistikos leidyba. 

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, buvo parengta nauja Programos įgyvendinimo tvarkos aprašo 

redakcija. Ekspertų grupės finansavimui atrinko 55 projektus. Kartu su 68 tęstiniais 2009 ir 2010 m. 

konkursus laimėjusiais projektais, iš viso 2011 m. buvo įgyvendinami 123 projektai. 2011 m. 

rezultatai: įgyvendinti 35 moksliniai tiriamieji projektai, išleista sintetinių veikalų – 1, mokslo 

monografijų – 24, straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 8, lituanistikos šaltinių – 24, 

lietuvių autorių veikalų vertimų į užsienio k. – 4, mokslo populiarinimo leidinys – 1, atlasas – 1, 

mokslinis parodos katalogas – 1 (iš viso  64 knygos), finansuotas 17 lituanistinių periodinių žurnalų 

rengimas ir leidyba, sukurtos ar plėtotos 7 duomenų bazės, skaitmeniniai ištekliai – 5. Surengtos 7 

tarptautinės konferencijos ir 2 akademinės vasaros mokyklos. Paremta 41 užsienio 

stažuotė/komandiruotė ir 11 ekspedicijų Lietuvoje. 

2011 m. užbaigti stambūs tęstiniai projektai (tai vertintina kaip tam tikras Programos 

įgyvendinimo etapas): Lietuvos Metrikos, Lietuvių liaudies dainyno, Mažosios Lietuvos kultūros 

istorijos šaltinių, Lietuvos katalikų bažnyčių vizitacijų aktų, Ankstyvųjų LDK reformacijos šaltinių, 

Baltų kalbų skaitmeninio atlaso rengimas ir leidyba, Lotynų-lietuvių kalbų žodyno duomenų bazės 

kūrimas, „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“, „Lietuvių vaikų kalba: 

įtakos ir tendencijos“, „Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa“ ir kt.   

Įvairias mokslinės veiklos formas numatanti Lituanistikos plėtros programa suteikia 

galimybes Lietuvos ir užsienio mokslininkams vykdyti tyrimus lituanistine tematika ir skelbti bei 

populiarinti jų rezultatus; imtis naujų mokslinių tyrimų projektų ir tęsti fundamentalius lituanistikos 

tyrimus. Ypač skatinami inovatyvūs tarpdalykiniai tyrimai, kurių rezultatai įvairiomis formomis 

pristatomi akademinei ir platesnei visuomenei.  
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ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR OF 2011 

 

National Development Programme for Lithuanian studies 2009-2015 (later: the 

Programme) was established June 15, 2009 by Lithuanian Government, and the Research Council 

of Lithuania (RCL) was commissioned to implement the Programme.  2011 was the third year of 

the Programme. In 2011 the projects that have been started in 2009 and 2010 have been continued 

and a new call for projects (IV) was announced. 121 projects were submitted including 325 scholars 

from 15 science and research institutions, 1 National Museum, and 1 library in Lithuania. Taking 

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

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

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

and international dissemination of Lithuanian studies; 4) publishing projects. According to these 

changes, the Executive group and the administrative staff of the RCL developed a new Programme 

implementation edition. 55 projects have been selected for financing by expert boards. Together 

with 68 multi-annual projects from 2009 and 2010, in total 123 projects were carried on in 2011. 

During the year 35 research projects were implemented; 1 synthetic scientific research was 

published; 24 monographs were published; 8 academic paper volumes and serial academic volumes 

were published; 24 editions of sources were published; 4 translations of Lithuanian authors into 

foreign languages, 1 popular science publication, 1 atlas, and 1 scientific exhibition catalogues was 

published (64 books in total). 17 Lithuanian serial academic journals received partial financing; 7 

databases and 5 digital sources were created or supported. 7 international conferences and 2 

academic summer schools were organized. 41 researchers received funding for foreign research 

trips and 11 researchers received funding for expeditions in Lithuania.  

In 2011 several important multi-annual projects were successfully completed: 

Lithuanian Metrica, Book of Lithuanian Folksongs, Thesaurus Latino-Lituanicus: publicly 

accessible database on the web, The Early Reformation Sources of the Grand Duchy of Lithuania,  

Works by Czeslaw Milosz: Modern Continuation of the Grand Lithuanian Duchy's Traditions, 

Lithuanian child language: influences and tendencies, Atlas of the Baltic Languages, The 

Phenomenon of Sajudis: Network analysis of a civic movement, Writings by M. Praetorius, T. 

Lepner and L. Rhesa – sources of cultural history of Lithuanian Minor etc. 

The Programme enables Lithuanian and foreign scholars to deepen Lithuanian studies, 

disseminate its results, start new research themes, and continue fundamental academic research. 

Innovative interdisciplinary research is especially encouraged as well as its dissemination among 

the academics and society.  
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ĮVADAS 

 

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

Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa (toliau – Programa), kurią įgyvendinti 

pavesta Lietuvos mokslo tarybai (toliau – LMT). Programos tikslas – „plėtoti ir skatinti lituanistikos 

mokslinius tyrimus, padėti įgyvendinti lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą, sustiprinti 

lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatų indėlį į valstybės humanistikos plėtrą, suteikti mokslinį 

pagrindą tautinės savimonės ugdymui“. Už Programos įgyvendinimą atsakinga 2009 gegužės 13 d. 

LMT sudaryta Programos Vykdymo grupė, kuri skelbia kvietimus projektams, nustato 

trumpalaikius ir ilgalaikius prioritetus, rengia metines ir baigiamąją Programos ataskaitas. 2011 m. 

buvo tretieji Programos vykdymo metai. Per šiuos metus paskelbtas IV kvietimas pagal visas, 

išskyrus priemonę „Lituanistinių mokslo žurnalų rėmimas ir leidyba“ (šioje priemonėje atranka 

įvyko anksčiau), Programos priemones ir toliau tęsti arba užbaigti 2009 ir 2010 m. pradėti projektai. 

Programa pagal projektų ir dalyvių skaičių ir toliau yra viena populiariausių tarp LMT nacionalinių 

mokslinių ir plėtros programų. 2011 m. buvo baigti pirmieji stambūs moksliniai projektai, todėl 

galima teigti, kad pasibaigė tam tikras Programos realizavimo etapas.      

 

 

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

 

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

programos rezultatais), įvertinama jų reikšmė. Nurodomos ataskaitiniais metais panaudotos 
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programos lėšos bei, jei ataskaita metinė, finansiniai įsipareigojimai vykdomiems projektams per 

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

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

ataskaitos registracijos numerį. 

 

Pagrindiniai 2011 m. Vykdymo grupės atlikti darbai: 1) paskelbtas IV Programos 

kvietimas; 2) 2011 m. projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimo organizavimas; 3) Programos 

įgyvendinimo priežiūra.   

 

 

IV KVIETIMAS 

 

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

paraiškas pagal 4 priemonių grupes. Iš viso konkurse buvo vertinamas 121 projektas, pateiktas 325 

Lietuvos ir užsienio mokslininkų, dirbančių 15 mokslo ir studijų institucijų, 1 nacionaliniame 

muziejuje ir 1 bibliotekoje. Atsižvelgiant į Programoje numatytų darbų įvairovę ir didelį paraiškų 

skaičių, Vykdymo grupės rekomendavo paraiškas (projektus) pagal tikslus, uždavinius ir numatytas 

veiklas skirstyti į 4 grupes. Todėl LMT nuo šiol Programos rėmuose skelbia 4 konkursus (pagal 

pagrindinius Programos uždavinius): 1) mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse 

rėmimas ir rezultatų sklaida; 2) lituanistinių mokslinės informacijos išteklių skaitmenimas, 

duomenų bazių kūrimas, palaikymas ir plėtra; 3) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, 

tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas; 4) lituanistikos leidyba. Atsižvelgiant į 

šiuos pakeitimus, Programos Vykdymo grupė ir LMT administracija parengė, o LMT patvirtino 

naują Programos įgyvendinimo tvarkos aprašo redakciją.  

Buvo sudarytos 4 ekspertų grupės, kurių darbas vyko šiais etapais (pagal Programos 

įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Mokslinių bei Sklaidos projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo 

tvarkos aprašų reikalavimus): a) vertinamų projektų paskirstymas pagal ekspertų atstovaujamas 

mokslo kryptis; b) individualus projektų vertinimas, anketų pildymas; c) ekspertų grupės posėdis, 

kuriame buvo apibendrinta projektų paraiškų ekspertizė, priimtas grupės sprendimas dėl projektų 

vertinimo ir rekomenduojamos skirti sumos, parengta pirminės apibendrintos projektų ekspertinio 

vertinimo anketos; d) sulaukus projektų vadovų atsakymų (toks LMT įvestas „grįžtamasis ryšys“ 

vertinant paraiškas Programoje taikytas pirmą kartą), vyko antrasis ekspertų grupės posėdis, kurio 

metu parengtos galutinės apibendrintos projektų ekspertinio vertinimo anketos, sudarytas ir 

patvirtintas teigiamai įvertintų projektų reitingas. 121 paraiška pagal konkursus pasiskirstė taip: 1) 

mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse rėmimas ir rezultatų sklaida – 53 

paraiškos; 2) lituanistinių mokslinės informacijos išteklių skaitmenimas, duomenų bazių kūrimas, 
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palaikymas ir plėtra – 17 paraiškų; 3) lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių 

ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas – 16 paraiškų; 4) lituanistikos leidyba – 36 paraiškos. 

Paraiškas konkursui pateikė šios institucijos: Vilniaus universitetas – 22, Vytauto 

Didžiojo universitetas – 19, Lietuvos istorijos institutas – 17, Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas – 15, Lietuvių kalbos institutas – 12, Lietuvos kultūros tyrimų institutas – 9, Klaipėdos 

universitetas – 6, Vilniaus pedagoginis universitetas – 5, Šiaulių universitetas – 4, Kauno 

technologijos universitetas – 3, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vilniaus dailės akademija – 

2, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteka, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

– po 1. 

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, remdamasis 

Programos Vykdymo grupės ir ekspertų grupių siūlymais, 2011 m. balandžio 11 d. posėdyje 

patvirtino konkursų rezultatus. 55 projektams finansuoti iš programos lėšų iki 2013 m. pabaigos 

numatyta skirti 4 400,6 tūkst. litų, 2011 m. – 1 984,6 tūkst. litų. 

Apibendrindama IV kvietimų rezultatus, Vykdymo grupė (remdamasi ekspertų grupių 

pastabomis) konstatavo, kad vertindami paraiškas, ekspertai, kaip ir ankstesniais metais, ypatingą 

dėmesį skyrė projektų kompleksiškumui, konceptualumui, teoriniam pagrįstumui, inovatyvumui ir 

rezultatų perspektyvumui. Pagrindinis dalies konkursui pateiktų projektų trūkumas – neatitikimas 

Nacionalinės lituanistikos plėtros programos bendrosioms nuostatoms arba atskiriems šios 

Programos rėmuose vykdytiems konkursams (pasitaikydavo, kad moksliniai tyrimai buvo 

registruojami leidybos konkurso dalyje ir pan.). Kokybinė paraiškų analizė atskleidė kai kuriuos 

esminius projektų trūkumus: per silpnai argumentuotą keliamos idėjos aktualumą ir galimą tyrimo 

rezultatų indėlį į mokslo krypties raidą, nepakankamą dalykinį ir metodologinį pasirengimą 

planuojamiems tyrimams atlikti (pvz., paviršutinišką susipažinimą su dalyko istoriografija ir 

šaltiniais, nepakankamą tyrimui būtinų kalbų mokėjimą ir pan.). Dalis projektų iš esmės buvo 

pateikti tik kaip koordinuota dalyvių veikla, kurioje kiekvienas bendros idėjos nesiejamas 

mokslininkas keldavo savarankiškus uždavinius. Laikant projektą tam tikros mokslinės idėjos 

realizavimo priemone, rekomenduotina tokius projektus skaidyti į atskirus, už kuriuos būtų 

atsakingi individualūs vykdytojai. Projektinis finansavimas nereiškia „skėtinio“ finansavimo 

individualioms tyrėjų, kuriuos jungia tik bendriausia tyrimo tematika, veikloms.  

Vertinant projektus, kuriuose buvo numatytas skaitmeninių informacinių išteklių 

kūrimas, dominavo dvi esminės pastabos. Visų pirma, pastebimas siekis kurti siauros paskirties 

duomenų bazes, kurių potencialios grupės vartotojų už konkrečios isntitucijos ribų sunkiai 

įsivaizduojamos. Tuo tarpu turėtų būti remiamas ir skatinamas integruotų ir išsamių duomenų bazių 

kūrimas ir priežiūra. Ne vienas teikiamas projektas galėtų įvykdyti jau sėkmingai egzistuojančios 
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duomenų bazės savarankiškos atšakos ar dalies sukūrimą, tačiau dažniausiai stengiamasi pateikti tai 

kaip savarankiškos duomenų bazės kūrimo projektą. Ekspertavimo metu konstatuota, kad trūksta 

kaip tik integracijos ir konsolidacijos su kitomis duomenų bazėmis. Kitas dažnam projektui 

būdingas dalykas – atmestinas ar aplaidus požiūris į technologinius duomenų bazių kūrimo ir 

priežiūros aspektus. Projektų vadovai paprastai pakankamai kruopščiai nurodydavo ir apibūdindavo 

tiriamuosius darbus, tuo tarpu techninės charakteristikos, duomenų bazių valdymo sistema, 

metaduomenų pasirinkimas apibūdinami tik bendrais bruožais. Ekspertams neretai trukdavo 

duomenų įsitikinti, kad projekto rengėjai turi pakankamai kompetencijos ir yra parengę tinkamą 

planą projekto rezultatams pasiekti. 

Dar vienas svarbus paraiškų trūkumas – nenumatomi projektų rezultatų viešinimo 

būdai ir priemonės, projekto darbų ir rezultatų tęstinumo užtikrinimas (pvz., duomenų bazių atveju 

– informacijos tvarkymas, atnaujinimas, saugojimas).  

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

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

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

lituanistinės mokslinės literatūros sklaida užsienio kalbomis. 

 

 

2011 M. ATASKAITŲ VERTINIMAS 

 

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

projektais, iš viso 2011 m. buvo įgyvendinami 123 projektai. LMT Humanitarinių ir socialinių 

mokslų komitetas 2011 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 07 HSM-94-4 ir 2011 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 

07 HSM-99-8 sudarė 5 ekspertų grupes įvertinti šių projektų 2011 m. ataskaitas (baigiamąsias ar 

metines). Ekspertų grupės, išnagrinėjusios ataskaitas, daliai projektų turėjo pastabų ir prašė šių 

projektų vadovų detalesnių komentarų ir papildomų duomenų. Susipažinus su projekto vadovų 

atsakymais ir nauja medžiaga, vadovaujantis ekspertų grupių rekomendacijomis, Vykdymo grupė 

2012 m. vasario 2 d. ir 2012 m. vasario 17 d. posėdžiuose ir LMT Humanitarinių ir socialinių 

mokslų komitetas 2012 m. vasario 6 d. ir 2012 m. vasario 13 d. posėdžiuose pripažino, kad 121 

ataskaita yra parengta pagal Programos reikalavimus, numatyti darbai atlikti, todėl ataskaita 

priimtina. Vieno tęstinio projekto („Rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos duomenų bazė: 

kalba, etnografija, kultūra“, Vilniaus universitetas, vadovas Vytautas Kardelis) įgyvendinimą dėl 

neįvykdytų įsipareigojimų Vykdymo grupė siūlo nutraukti. Dar vienas projektas (baigiamoji 

ataskaita) („Dingęs miestas (apibendrinama viduramžių Kauno archeologinių tyrimų medžiaga)“, 
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Kauno technologijos universitetas, vadovas Mindaugas Bertašius) laikomas neįgyventintu, nes 

nepasiekti numatyti rezultatai (nebuvo paskelbta mokslinė monografija).  

 

 

2011 M. REZULTATAI 

 

Per 2011 m. buvo įgyvendinti 35 moksliniai tiriamieji projektai (1.1. Programos 

priemonių plano punktas). Išleista sintetinių veikalų – 1, mokslo monografijų – 24, straipsnių 

rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių – 8 (iš jų vienas užsienyje), lituanistikos šaltinių – 24, lietuvių 

autorių veikalų vertimų į užsienio k. – 4, mokslo populiarinimo leidinys – 1, atlasas – 1, mokslinis 

parodos katalogas – 1 (iš viso 64 knygos) (1.2., 1.4. ir 4.1. punktai). Finansuotas 17 lituanistinių 

periodinių žurnalų rengimas ir leidyba (iš viso 36 numeriai), vienas informacinis leidinys. Sukurtos 

ar toliau plėtotos 7 duomenų bazės, skaitmeniniai ištekliai – 5, paskelbtas skaitmeninis leidinys – 1. 

Surengtos 7 tarptautinės konferencijos, 2 akademinės vasaros mokyklos, 1 informacinio pobūdžio 

renginys (3.3. punktas). Paremta 41 užsienio stažuotė/komandiruotė ir 11 ekspedicijų (5-iuose lauko 

tyrimų reikalaujančiuose projektuose) Lietuvoje, kurios buvo numatytos kompleksiniuose 

moksliniuose projektuose (1.1. ir 1.6. punktai). Iš viso paremta 426 tyrėjų mokslinė veikla.   

Tarp svarbiausių rezultatų minėti užbaigti tęstiniai (2-3 metų trukmės) projektai: 

Lietuvos Metrikos (iš viso 9 tomai),  Lietuvių liaudies dainyno (2 tomai), Mažosios Lietuvos 

kultūros istorijos šaltinių (3 tomai), Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių skelbimas (XVII-XVIII a. 

vizitacijų aktai – 4 tomai), Ankstyvųjų LDK reformacijos šaltinių, Baltų kalbų skaitmeninio atlaso 

rengimas ir leidyba, Lotynų-lietuvių kalbų žodyno duomenų bazė (apimanti 4 šaltinius), Lietuvių 

tautosakos rankraštyno skaitmeninimas. Sėkmingai užbaigti inovatyvūs tarpdisciplininiai tyrimai  

„Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“, „Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir 

tendencijos“, parengti stambūs „Lietuvos diplomatijos istorijos“, „Lietuvos sakralinės dailės“ tomai 

ir kt. Sukurta vieno stipriausių lituanistinių mokslo žurnalų „Baltistica“ elektroninė versija su 

įvairiomis paieškos galimybėmis. Jubiliejiniais Czesławo Miłoszo metais įgyvendintas stambus 

projektas „Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa“, kuriame šalia akademinės 

veiklos daug dėmesio skirta mokslo populiarinimui. 

 

 

TOLESNĖ PROGRAMOS EIGA IR PERSPEKTYVOS 

Vykdymo grupė ir LMT administracija parengė naują „Nacionalinės lituanistikos 

plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo“ redakciją (patvirtinta 2011 m. 

rugsėjo 19 d. LMT nutarimu Nr. VII-78). Taip pat svarstytos šios su „Nacionaline lituanistikos 
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plėtros 2009–2015 metų programa“ susijusių dokumentų redakcijos: a) Mokslinių tyrimų projektų ir 

jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarimu 

Nr. VII-79); b) Sklaidos projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas (patvirtintas 

LMT 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. VII-78). 

Naujoje projektų ir jų ataskaitų vertinimo tvarkoje įvestos svarbios naujovės, kuriomis 

siekiama užtikrinti skaidresnį ir aiškesnį ekspertavimą. Numatyta ekspertų ir projektų vadovų 

komunikacijos forma (galimybė pareiškėjams per nustatytą laiko tarpą reaguoti į ekspertų pastabas), 

tokiu būdu mėginant minimalizuoti galimų ekspertų neapsižiūrėjimų poveikį galutiniam projekto 

įvertinimui. Antai vertinant mokslinių tyrimų projektus (1 paraiškų grupė) tokia atsakymo teise 

pasinaudojo net 43 projektų vadovai iš 53. Kita naujovė – priklausomai nuo projekto vertės, 

diferencijuotas jį vertinančių ekspertų skaičius (nuo 2 iki 4) ir kt. priemonės.  

Kaip jau minėta, atsižvelgus į Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų situaciją, 

finansavimo poreikius, o taip pat siekiant sukurti aiškesnį Programos organizacinį modelį, 

Vykdymo grupė ir LMT Programos rėmuose pradėjo skelbti 4 atskirus konkursus, lėšas atitinkamai 

skirstant šioms 4 priemonių grupėms (pagal pagrindinius Programoje nurodytus uždavinius bei 

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

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

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

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

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

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

projektai (trečia ir ketvirta priemonių grupė). Mokslininkui sudaryta galimybė dalyvauti keliuose 

konkursuose.  

 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

Nurodoma: svarbiausieji rezultatai, programos socialinis veiksmingumas, išvados ir argumentuoti 

siūlymai bei mokslinės rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl programos rezultatų 

panaudojimo.  

 

Svarbiausi 2011 m. rezultatai: 1) toliau įgyvendinami ir naujai pradėti kompleksiniai 

mokslinių tyrimų projektai, kurie leidžia tikėtis ne tik naujų žinių, bet ir metodologinio atskirų 

disciplinų atsinaujinimo; 2) paremti sintetiniai, fudamentalūs ir taikomieji Lietuvos humanistikos 

darbai: akademinės Lietuvos istorijos sintezė, Lietuvos Metrika, Baltų kalbų atlasas, Lietuvių 

liaudies dainynas, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai ir kt.; 3) finansuotas lituanistinių 
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mokslinių monografijų, fundamentalių šaltinių rengimas ir leidyba; 4) užtikrinta 17 konkurso metu 

atrinktų lituanistinių periodinių žurnalų leidyba; 5) vyko tarptautinė lituanistikos sklaida 

(tarptautinės konferencijos, lietuvių autorių kūrinių vertimai į užsienio kalbas); 6) finansuotos 

Lietuvos tyrėjų ekspedicijos Lietuvoje ir komandiruotės į užsienio archyvus bei tarptautinius tyrimų 

centrus. 

Išvados ir rekomendacijos: 

1) Lituanistikos plėtros programa skatina imtis naujų mokslinių tyrimų projektų ir juos 

sėkmingai realizuoti; 

2) Įvairias mokslinės veiklos formas numatanti Programa suteikia galimybes Lietuvos 

ir užsienio mokslininkams vykdyti tyrimus lituanistine tematika ir skelbti bei populiarinti jų 

rezultatus;   

3) Kompleksiniuose projektuose skatinamas aktyvus tarpinstitucinis ir tarpdalykinis 

mokslininkų bendradarbiavimas; 

4) Įgyvendinant Programą, išryškėjo veiklos, kurios nebuvo numatytos Programos 

laukiamuose rezultatuose, tačiau yra aktualios lituanistikos mokslo  bendruomenei. Tai akademinės 

mokyklos bei kursai, skatinantys jaunosios mokslininkų kartos įsitraukimą į tyrimus. Tarp šių metų 

rezultatų galima išskirti vasaros mokyklą „Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų 

vasaros vertimo seminaras“ (LIT-11048, Vilniaus universitetas, vadovas dr. Kęstutis Kirtiklis).  

5) Vykdymo grupė akcentuoja būtinybę mokslinių tyrimų projektuose numatyti 

daugiau ir įvairesnių mokslinių rezultatų sklaidos ir viešinimo formų, atsižvelgiant į akademinėje 

bendruomenėje pagrįstai konstatuotą neatitikimą tarp humanitarinių ar socialinių mokslų žinojimo ir 

visuomenės savimonės. 2011 m. buvo parengta „Kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus 

koncepcija“, kurios „objektas ir veiklos laukas“ (III šio dokumento dalis) siejasi su eile 

įgyvendinamų Lituanistikos plėtros programos priemonių. Todėl LMT nuomone kultūrinės plėtros 

per mokslinius tyrimus rezultatų galima siekti šios programos rėmuose. Ateityje rengiant naujus 

kvietimus galima numatyti: 1) tam tikras prioritetas gali būti teikiamas tiems projektams (tiek 

mokslinių tyrimų, tiek ir sklaidos), kuriuose aiškiai įvardijamos ir pagrindžiamos platesnės 

kultūrinės plėtros formos; 2) 2–3 metų mokslinių tyrimų projektuose turi būti numatyti ir kultūrinės 

plėtros darbai, o dalis projekto lėšų skiriama mokslinių rezultatų sklaidai visuomenėje. 

Iš 2011 m. vykdytų projektų sklaidos požiūriu išsiskiria projektas „Sąjūdžio 

fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“ (Vilniaus universitetas, vadovė dr. Ainė 

Ramonaitė), kurio metu atliktas inovatyvus didelės apimties tarpdalykinis tyrimas, o jo rezultatai 

buvo pristatyti akademinei ir platesnei visuomenei. 

6) Vykdymo grupė jau ne kartą yra atkreipusi dėmesį į nepakankamą mokslininkų 

aktyvumą siūlant lituanistikos veikalų vertimus į užsienio kalbas. 2011 m. pasirodė keli lietuvių 
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autorių kūrinių vertimai. Projekte „Naujausios lietuvių literatūrologijos sklaida“ (Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, vadovė dr. Solveiga Daugirdaitė) knygos buvo išleistos 

Amsterdame ir Varšuvoje. Vienas tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys netrukus bus 

išleistas Anglijoje (Vilniaus universitetas, vadovė dr. Audronė Usonienė). Galimybė kaip gali būti 

sprendžiama tarptautinės mokslinio veikalo sklaidos problema demonstruojama projekte LIT-10053 

(Vilniaus universitetas). Tai parengta ir išleista Zenono Norkaus knygos „Kokia demokratija, koks 

kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios sociologijos požiūriu“ iš 

esmės perdirbta ir tarptautinei auditorijai adaptuota versija anglų kalba „On Baltic Slovenia and 

Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-communist 

Transformation“ (Vilnius: Apostrofa/CEU Press, 2012). Knyga išleista Lietuvoje, tačiau 

bendradarbiaujant su žinoma tarptautine leidykla, o tai turėtų užtikrinti jos tarptautinę sklaidą. 

7) Vertinant Programos leidybinius projektus, pastebėta, kad kai kurių leidinių 

mokslinio turinio kokybė yra tik patenkinama, todėl Vykdymo grupė siūlo, kad rengiant naujus 

sklaidos projektų kvietimus, iš projektų vadovų būtų prašoma bent dalies remtino leidinio 

rankraščio. 

Tai pat būtina koreguoti įvestą reikalavimą, kad techniniai leidybos procese 

dalyvaujantys darbuotojai būtų įvardijami kaip lygiaverčiai projektų dalyviai (vardas, pavardė, 

curriculum vitae ir kt.). Jų įdarbinimas etato dalimi projektuose išties padeda akademinių institucijų 

leidyklų veiklai, tačiau turėtų pakakti „anoniminės“ nuorodos į techninį darbuotoją 

(„maketuotojas“, „redaktorius“ etc.), nes jo asmeniniai „rodikliai“ ekspertizės metu nėra vertinami.   

8) 2011 m. pastebimas gana ženklus paraiškų skaičiaus mažėjimas. Jei 2010 m. (per 

du kvietimus) iš viso buvo sulaukta 209 paraiškų, tai 2011 m. – 130 (9 iš jų neatitiko 

administracinio vertinimo sąlygų ir nedalyvavo konkurse). Pagrindinė tokio mažėjimo priežastis 

veikiausiai yra ta, kad 2011-ieji buvo pirmieji pilno „projektinio ciklo“ (susidedančio iš 3 metų) 

metai, t. y. nemaža dalis stiprių mokslininkų ar jų grupių toliau įgyvendino 2009 ir 2010 m. 

pradėtus tyrimus. Tokių tęstinių projektų buvo net 68, o tai gerokai daugiau nei pusė visų per 2011 

m. vykdytų projektų. Todėl bendras finansuotų projektų skaičius pasikeitė nežymiai: 2011 m. 

vykdyti 123 projektai, 2010 m. – 135. Be to, LMT skelbia visą eilė konkursų, kuriuose gali 

dalyvauti ir projektai su lituanistine tematika – tai nacionalinė programa „Valstybė ir tauta. 

Paveldumas ir tapatumas“, Mokslininkų grupių projektai. Atskirus konkursus organizuoja ir kitos 

institucijos (pvz., Lietuvių kalbos komisija). 

Dar vienas faktorius yra tas, kad perėjus prie naujos mokslinių projektų finansavimo 

tvarkos, kurioje numatytas privalomas įdarbinimas etato dalimi, nemaža dalis Programos lėšų per 

mokesčius grįžta į valstybės biudžetą, todėl neišvengiamai išauga kiekvieno projekto sąmata, o 

tiesioginė parama mokslininkams sumažėja.       
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9) Nors per kelis Lituanistikos plėtros programos įgyvendinimo metus, kurie sutapo su 

kardinaliais pokyčiais mokslinio projektinio finansavimo sistemoje apskritai, ekspertinio vertinimo 

pažanga yra neabejotina, – patobulinta ekspertavimo tvarka, sukurta patogi ir funkcionali 

informacinė projektų ir jų ataskaitų vertinimo sistema, o ekspertai sukaupė vertingos patirties, vis 

dėlto akivaizdu, kad būtinos tolesnės priemonės, siekiant gerinti ekspertavimo kokybę. Ekspertų 

grupių vadovų ir Programos Vykdymo grupės nuomone LMT turėtų parengti išsamią vertinimo 

atmintinę ekspertams ir atmintinę projektų vadovams, kuriose būtų detalizuoti vertinimo principai, 

akcentuojantys akademinės etikos ir geranoriškumo svarbą tiek vertinant projektus, tiek teikiant 

paaiškinimus dėl ekspertinio vertinimo išvadų. Vertėtų pagalvoti ir apie mokymo kursų ekspertams 

organizavimą. 

10) Vykdymo grupė mano, kad reikia ir toliau skatinti lituanistinių tyrimų 

koordinavimą. Vienas iš 2011 m. atliktų darbų šia kryptimi yra ŠMM ir LMT parengtas 

dokumentas „Lituanistikos tyrimų plėtros strateginės gairės“, kurį rengiant dalyvavo ir keli 

Lituanistikos plėtros programos Vykdymo grupės nariai. 

11) 2011 m. sėkmingai užbaigti keli stambūs Programos projektai, todėl iš akademinės 

bendruomenės galima laukti naujų ambicingų mokslinių ir leidybinių iniciatyvų.  

 

 

PRIEDAI 

 

I. PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 2011 METAIS, SĄRAŠAS 

II. PROGRAMOS REZULTATAI 2011 METAIS 
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1 PRIEDAS 

PROJEKTŲ, VYKDYTŲ 2011 METAIS, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Sutarties 

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

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2011 m. 
iš viso 

projektui 

I kvietimo konkursas; projektų trukmė 2009–2011 metai 

1 LIT-1-2 Lietuvių katalikų MA Dr. Mindaugas Paknys Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių 

skelbimas: XVII–XVIII a. vizitacijų aktai 

2009–2011 48,000 130,000 

2 LIT-1-4 Lietuvos istorijos 

institutas 

Dr. Darius Antanavičius Lietuvos Metrika, tyrimai, leidyba 2009–2011 120,000 450,000 

3 LIT-1-6 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Dr. Mintautas 

Čiurinskas 

Nacionalinis Lietuvos biografistikos 

paveldas (XVI–XIX a.): paieškos, tyrimas, 

rengimas publikavimui 

2009–2011 34,000 100,000 

4 LIT-1-7 Lietuvos istorijos 

institutas 

Dr. Jūratė Kiaupienė 1413 metų Harodlės aktai 2009–2011 14,000 49,000 

5 LIT-1-13 Lietuvių kalbos 

institutas 

Dr. Vilija 

Sakalauskienė 

Jurbarko šnektos žodynas 2009–2011 12,500 45,000 

6 LIT-1-14 Vilniaus universitetas Habil.dr. Aurelija 

Usonienė 

Lietuvių kalbotyra lingvistinėje Europos 

erdvėje: tarptautinė Societas Linguistica 

Europaea (SLE) konferencija 

2009–2011 20,000 45,000 

7 LIT-1-15 Lietuvių kalbos 

institutas 

Dr. Gina  Kavaliūnaitė 

Holvoet 

Chylinskio veiklos LDK ir Europoje šaltiniai 2009–2011 55,000 125,000 

8 LIT-1-16 Vilniaus universitetas Habil.dr. Axel Holvoet Academia Salensis: lingvistinė tipologija ir 

lietuvių kalba 

2009–2011 24,000 90,000 

9 LIT-1-18 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Dr. Ineta Dabašinskienė Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos 2009–2011 131,500 300,000 

10 LIT-1-21 Lietuvos istorijos 

institutas 

Dr. Ingė Lukšaitė M. Pretorijaus, T. Lepnerio, L. Rėzos 

kūriniai – Mažosios Lietuvos kultūros 

istorijos šaltiniai 

2009–2011 74,000 150,000 

11 LIT-1-26 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

Dr. Dalius Viliūnas Lietuvos filosofijos šaltiniai. Išeivijos 

filosofija 

2009–2011 28,000 56,000 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

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

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2011 m. 
iš viso 

projektui 

12 LIT-1-29 Vilniaus universitetas Dr. Ainė Ramonaitė Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo 

tinklaveikos studija 

2009–2011 134,000 300,000 

13 LIT-1-35 Lietuvių kalbos 

institutas 

Habil. dr. Danguolė 

Mikulėnienė 

Baltų kalbų atlaso (Baltu valodu atlanta – 

Atlas of Baltic Languages) rengimas ir 

leidyba 

2009–2011 57,500 150,000 

14 LIT-1-38 Lietuvos istorijos 

institutas 

Dr. Paulius V. Subačius Bažnyčios akistata su modernybe: 

neprakalbinti XIX a. Lietuvos istorijos 

šaltiniai 

2009–2011 8,000 150,000 

15 LIT-1-39 Lietuvių kalbos 

institutas 

Dr. Nadiežda Morozova LITUANIKA: LDK etnokonfesinių mažumų 

raštijos paveldas II 

2009–2011 60,000 200,000 

II kvietimo konkursas; projektų trukmė 2010–2012 metai 

16 LIT-2-4 Vilniaus universitetas doc. dr. Jurgis Pakerys Dabartinės lietuvių kalbos priesaginių 

veiksmažodžių daryba (I dalis) 

2010.01–

2011.12 

90,000  140,000  

17 LIT-2-5 Klaipėdos universitetas doc. Dr. Albinas 

Drukteinis 

Jūreivystės terminų tyrimas ir žodyno 

rengimas 

2010.01– 

2012.12 

34,100  133,500  

18 LIT-2-6 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Vytautas Žalys Lietuvos diplomatijos istorijos II tomo 

parengimas 

2010.01– 

2011.12 

35,200  60,400  

19 LIT-2-8 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Vilma Daugirdaitė Fundamentinių folkloro šaltinių rengimas ir 

leidyba: Lietuvių liaudies dainynas 

2010.02– 

2011.12 

47,600  87,600  

20 LIT-2-10 Lietuvių kalbos 

institutas 

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

leidyba 

2010.01– 

2012.12 

48,000  141,000  

21 LIT-2-11 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Reda Griškaitė studija „Moteris ir Istorija XIX amžiaus 

Lietuvoje: Kamilės Narbutaitės patirtys“ 

2010.01– 

2012.12 

26,400  73,400  

22 LIT-2-12 Vilniaus universitetas prof. habil. dr.  Zenonas 

Norkus 

Building Democracy and Capitalism in 

Lithuania. Pathways and Outcomes in 

International Compariso 

2010.03–  

2011.10 

20,000  60,000  

23 LIT-2-14 Šiaulių universitetas Prof. Skirmantas 

Valentas 

Mokslo monografija „Kalbos stigmos 

poezijoje: (prō)nōmen“, 15 aut.l. 

2010.04– 

2012.09 

20,000  70,000  

24 LIT-2-17 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

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

2012.12 

69,000  180,000  
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

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

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2011 m. 
iš viso 

projektui 

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

Ramonienė 

Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai 

ir miesteliai 

2010.01– 

2012.12 

50,000  300,000  

26 LIT-2-19 Vilniaus universitetas prof. Dainora Pociūtė-

Abukevičienė 

Ankstyvieji LDK reformacijos šaltiniai: 

tikėjimo išpažinimų tyrimai ir edicija 

2010.01– 

2011.12 

40,000  80,000  

27 LIT-2-20 Lietuvos istorijos 

institutas 

doc. dr. Virgilijus 

Pugačiauskas 

1812 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės 

komisijos posėdžių protokolai. Knyga 

Lietuva ir Napoleonas 

2010.01– 

2011.12 

29,200 63,500  

28 LIT-2-21 Kauno technologijos 

universitetas 

doc. dr. Mindaugas 

Bertašius 

Dingęs miestas (apibendrinama viduramžių 

Kauno archeologinių tyrimų medžiaga) 

2010.01– 

2011.12 

20,700 28,300  

29 LIT-2-24 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Austė Nakienė Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai, 

saugomi Berlyno fonogramų archyve 

2010.03– 

2011.12 

29,000  51,500  

30 LIT-2-26 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Laima Laučkaitė-

Surgailienė 

Lietuvos XX a. meninė kultūra karų 

akivaizdoje 

2010.01– 

2012.11 

20,000  44,000  

31 LIT-2-28 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Solveiga 

Daugirdaitė 

Naujausios lietuvių literatūrologijos sklaida 2010.01– 

2011.12 

18,000  48,000  

32 LIT-2-30 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Eugenijus Svetikas Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių 

kapai ir ginklai 

2010.01– 

2011.03 

41,000  65,000  

33 LIT-2-31 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

doc. dr. Bronė 

Stundžienė 

Homo narrans: folklorinės atminties tyrimai 2010.02– 

2012.12 

50,000  200,000  

34 LIT-2-34 Vilniaus universitetas prof. habil.dr. Aurelija 

Usonienė 

Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: 

autoriaus pozicijos raiška ir turinys 

2010.06– 

2011.12 

70,000  150,000  

35 LIT-2-37 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Prof. habil. dr. Algis 

Kalėda 

Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK 

tradicijų tąsa 

2010.02– 

2011.12 

100,000  200,000  

36 LIT-2-38 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Aušra Žičkienė Jauniaus Vyliaus užrašytos Suvalkijos 

tautosakos rinktinė 

2010.02– 

2011.12 

40,000  65,000  

37 LIT-2-41 Lietuvių kalbos 

institutas 

habil.dr. Kazimieras 

Garšva 

Šiaurinių lietuvių kalbos šnketų tyrinėjimai 2010.09– 

2011.11 

7,400  25,400 

38 LIT-2-42 Lietuvos istorijos 

institutas 

Rimantas Miknys Lietuvos istorijos sintezė 2010.01– 

2012.12 

128,000  415,000  
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

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

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2011 m. 
iš viso 

projektui 

39 LIT-2-43 Klaipėdos universitetas Dr. Liutauras 

Kraniauskas 

Klaipėdos raida 1990 – 2010: nuo sovietinio 

industrinio uosto iki lietuviško 

multikultūrinio miesto 

2010.02– 

2012.11 

55,000  200,000  

40 LIT-2-44 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Erika Rimkutė Švietimo ir mokslo terminų automatinis 

identifikavimas (ŠIMTAI2) 

2010.03– 

2012.12 

90,000  240,000  

41 LIT-2-45 Vilniaus pedagoginis 

universitetas 

Dr. Robertas Jurgaitis Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis 

palikimas: tyrimai ir publikavimas 

2010.03– 

2012.05 

21,000  86,000  

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

Valentinas Nastopka 

Lietuviškų literatūros mokslo terminų 

žodynas (AVANTEKSTAS) 

2010.01– 

2012.12 

61,500  184,500  

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

Sinkevičiūtė 

Etimologijos (Lietuvių kalbos etimologinė 

duomenų bazė) 

2010.02– 

2012.03 

90,000  270,000  

44 LIT-2-50 Vilniaus universitetas dr. Mindaugas Strockis Thesaurus Latino-Lituanicus 2010.01– 

2011.12 

68,000  134,000  

45 LIT-2-51 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Rūta Žarskienė Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų 

skaitmeninimas ir sklaida 

2010.02– 

2012.12 

100,000  300,000  

46 LIT-2-52 Vilniaus universitetas prof. dr. Arvydas 

Pacevičius 

Bibliotheca Lituana: atminties institucijų 

rinkinių raida ir skaitmeninimas (BLAIR) 

2010.01– 

2011.01 

65,000  130,000  

47 LIT-2-53 Vilniaus universitetas doc.dr. Vytautas 

Kardelis 

Rytų aukštaičių vilniškių tarminės medžiagos 

duomenų bazė: kalba, etnografija, kultūra 

2010.03– 

2012.11 

50,000  150,000  

48 LIT-2-54 Vilniaus universitetas dr. Aleksiejus 

Luchtanas 

Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado 

sudarymas ir skaitmeninimas 

(ARCHEOLITAS) 

2010.01– 

2011.12 

110,000  220,000  

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

Stundžia 

Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 45–47 

tomų leidyba 

2010.01– 

2012.12 

22,300  66,900  

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

Radavičienė 

Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba 2010.01– 

2012.12 

25,900 

 

93,100  

51 LIT-2-57 Lietuvių kalbos 

institutas 

Giedrius Subačius Mokslo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ 

12, 13, 14 tomų leidyba 

2010.01– 

2012.12 

40,000  120,000  

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

Butkus 

Periodinio mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos 

studijos“ leidyba 

2010.01– 

2012.12 

20,000  60,300  
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Sutarties 

reg. Nr. 
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Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2011 m. 
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projektui 

53 LIT-2-59 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. S.C. Rowell Paraiška tęstinio mokslinio žurnalo 

„Lithuanian Historical Studies“ leidybos 

finansavimui 

2010.01– 

2012.12 

35,400  102,900  

54 LIT-2-60 Lietuvos mokslų 

akademija 

dr. Giedrė Jankevičiūtė Mokslinio periodinio žurnalo „Menotyra“ 

rengimas ir leidyba 

2010.01– 

2012.12 

28,700  86,100  

55 LIT-2-61 Vilniaus Universitetas doc. dr. Tomas 

Janeliūnas  

Periodinio mokslinio žurnalo „Politologija“ 

leidyba 

2010.01– 

2012.12 

32,000  96,000  

56 LIT-2-62 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Andra Strimaitienė 

(Simniškytė) 

Mokslo žurnalo „Lietuvos archeologija“ 

leidyba 

2010.01– 

2012.12 

35,000  103,000  

57 LIT-2-63 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

prof.habil.dr. Leonardas 

Sauka 

Mokslinio žurnalo „Tautosakos darbai“ 

rengimas ir leidyba 

2010.01– 

2012.12 

40,000  120,000  

58 LIT-2-64 Vilniaus universitetas Prof. habil. dr. Domas 

Kaunas 

Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų 

,,Knygotyra" rengimas ir leidyba 

2010.01– 

2012.12 

30,000  90,000  

59 LIT-2-65 Lietuvos istorijos 

institutas 

prof. dr.Zigmantas 

Kiaupa 

Paraiška periodinio mokslo žurnalo 

„Lietuvos istorijos metraščio“ leidybos 

finansavimui 

2010– 

2012.12 

30,000  90,000  

60 LIT-2-66 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

habil.dr. Jūratė 

Sprindytė 

Mokslo žurnalo „Colloquia“ parengimas ir 

leidyba 

2010.01– 

2012.12 

30,000  90,000  

61 LIT-2-67 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Algė Andriulytė „Acta Academiae Artium Vilnensis“ 

(AAAV) – periodinis mokslo žurnalas. 

2010.01– 

2012.12 

60,000  180,000  

62 LIT-2-68 Lietuvos istorijos 

institutas 

doc. dr. Vytis 

Čiubrinskas 

Mokslo žurnalo „Lietuvos etnologija: 

socialinės antropologijos ir etnologijos 

studijos“ leidyba 

2010.01– 

2012.12 

23,000  69,000  

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

Universitatis Klaipedensis“ leidimas 

2010.01– 

2012.12 

32,000  96,000  

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

Poviliūnas 

Lietuvos sociologijos ir humanistinės 

kultūros puoselėjimas žurnale„Sociologija. 

Mintis ir veiksmas" 

2010.02– 

2012.12 

23,500  70,400  

65 LIT-2-71 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

doc. dr. Dalia Dilytė-

Staškevičienė 

Mokslinio žurnalo „Senoji Lietuvos 

literatūra“ rengimas ir leidyba 

2010.01– 

2012.12 

30,000  90,000  
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reg. Nr. 
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2011 m. 
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66 LIT-2-74 Vilniaus universitetas Vytautas Rinkevičius VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų 

akcentologijos seminaras 

2010.01– 

2011.07 

18,000  31,000  

67 LIT-2-75 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

doc. dr. Daiva Kristina 

Kuzmickaitė 

Pasaulio lietuvių akademija 2010.03– 

2012.12 

30,000  105,000  

68 LIT-2-76 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

prof. Dr. Nijolė 

Lukšionytė 

Tarptautinė mokslinė konferencija ir leidinys 

Meno istorijos riboženkliai 

2010.02– 

2011.11 

25,000  50,000  

IV kvietimo konkursas; projektų trukmė 2011–2013 metai 

69 LIT-4-1 Šiaulių universitetas dr. Ernestas 

Vasiliauskas 

XVII–XVIII a. Šiaulių ekonomijos ir Upytės 

pavieto ikonografijos šaltinių paieška 

Švedijos archyvuos 

2011.04.01– 

2011.10.31 

13,400 13,400 

70 LIT-4-2 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

habil. dr. Nijolė 

Laurinkienė 

Deivė Žemyna ir mitopoetinė žemės 

samprata: lietuvių mitologijos tyrimas 

Europos kultūrų kontekste 

2011.05.01– 

2013.12.31 

35,000 120,000 

71 LIT-4-3 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

habil. dr. Aušra 

Jurgutienė 

Literatūros hermeneutika 2011.05.01– 

2013.06.30 

42,000 112,000 

72 LIT-4-4 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Liucija Citavičiūtė L. Rėzos literatūrinio paveldo publikavimas. 

Nauji šaltiniai: filologiniai ir teologiniai 

traktatai 

2011.05.01– 

2013.06.30 

25,000 100,000 

73 LIT-4-5 Vilniaus pedagoginis 

universitetas 

dr. Kristina Syrnicka Šiuolaikinės Lietuvos lenkų laidotuvių 

giesmės 

2011.05.01– 

2013.12.31 

50,000 200,000 

74 LIT-4-6 Kauno Technologijos 

universitetas (KTU) 

dr. Martynas Purvinas Monografijų ciklo "Rytų Lietuvos kaimų 

istorinė raida" pirmoji knyga 

2011.04.01– 

2011.12.30 

70,000 70,000 

75 LIT-4-7 Lietuvos istorijos 

institutas 

habil. dr. Aldona 

Prašmantaitė 

1863 m. sukilimas ir katalikų Bažnyčia 

Lietuvoje 

2011.04.01– 

2012.12.31 

32,000 49,000 

76 LIT-4-8 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Laimutė 

Anglickienė 

Šiuolaikinis moksleivių folkloras 2011.05.01– 

2013.07.31 

54,800 153,000 

77 LIT-4-9 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Česlovas 

Laurinavičius 

Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos 

(de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir 

posovietmečio Lietuvoje 

2011.05.01– 

2013.04.30 

80,000 228,000 
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2011 m. 
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78 LIT-4-10 Vilniaus universitetas dr. Eglė Žilinskaitė Kalbininko Prano Skardžiaus biografijos, 

bibliografijos ir raštų rodyklių rengimas ir 

leidyba 

2011.04.01– 

2012.12.31 

36,200 79,400 

79 LIT-4-11 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Darius Antanavičius XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų 

rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai 

2011.04.01– 

2013.12.31 

100,000 317,800 

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

(monografija) 

2011.05.01– 

2013.12.31 

20,000 60,000 

81 LIT-4-13 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Rasa Račiūnaitė-

Paužuolienė 

Lietuvių šeima vertybių sankirtoje 2011.04.01– 

2012.09.30 

10,200 46,500 

82 LIT-4-14 Vilniaus pedagoginis 

universitetas 

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

mokslinis komentaras, leidimas 

2011.04.01– 

2012.03.30 

34,000 65,000 

83 LIT-4-15 Vilniaus universitetas dr. Algimantas 

Jankauskas 

Lietuvos politinės minties antologija 2011.05.01– 

2013.10.30 

70,000 250,000 

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

2012.12.31 

12,800 48,700 

85 LIT-4-17 Kauno technologijos 

universitetas 

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

Gukovska. Kauno gubernijos valstiečių 

pluoštiniai dirbiniai 

2011.05.01– 

2012.12.31 

56,000 125,000 

86 LIT-4-18 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Eglė Patiejūnienė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinis 

pasakojimas: metraščiai ir Strijkovskis 

2011.05.01– 

2013.12.31 

50,000 250,000 

87 LIT-4-19 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Laimutis Bilkis Dalies Lietuvos vietovardžių 

geoinformacinės duomenų bazės sukūrimas 

2011.04.01– 

2013.12.31 

77,500 279,900 

88 LIT-4-20 Vilniaus universitetas habil. dr. Bonifacas 

Stundžia 

Žurnalo „Baltistica“ elektroninė versija 2011.04.01– 

2011.12.31 

37,600 37,600 

89 LIT-4-21 Vilniaus universitetas dr. Vytautas 

Rinkevičius 

Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė 2011.04.01– 

2013.09.30 

66,400 295,200 

90 LIT-4-22 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

dr. Giedrė Barkauskaitė Šiuolaikinės miesto kultūros tyrimai 2011.05.01– 

2013.11.30 

50,700 194,100 

91 LIT-4-23 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Daiva Litvinskaitė Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos 

duomenų bazės formavimas 

2011.05.01– 

2013.10.31 

102,200 402,200 
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92 LIT-4-24 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Tomas Balkelis Moderniosios Lietuvos kūrimas 2011.05–

2012.06.30 

16,90 31,90 

93 LIT-4-25 Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija 

dr. Audronė Žiūraitytė Tarptautinė konferencija „Mikalojus 

Konstantinas Čiurlionis (1875–1911): jo 

laikas ir mūsų laikas“ 

2011.04–

2011.12.31 

28,20 28,20 

94 LIT-4-26 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Laurynas Katkus Tarptautinė konferencija "Satyra ir groteskas 

post/moderniojoje Vidurio ir Rytų Europoje 

2011.04–

2011.12.31 

20,00 20,00 

95 LIT-4-27 Vilniaus universitetas dr. Kęstutis Kirtiklis Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: 

studentų vasaros vertimo seminaras 

2011.07–

2011.11.30 

11,30 11,30 

96 LIT-4-28 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Algimantas 

Kasparavičius 

Lietuvos – Lenkijos diplomatiniai santykiai 

1938–1940 m. Diplomatinių dokumentų 

rinkinys. 

2011.04–

2011.12.30 

30,00 30,00 

97 LIT-4-29 Lietuvos istorijos 

institutas 

habil. dr. Ingė Lukšaitė Tarptautinė mokslinė konferencija LDK ir 

protestantiškoji Europa XVII a. 

2011.04–

2011.06.30 

25,00 25,00 

98 LIT-4-30 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Gediminas 

Lesmaitis 

Monografijos LDK samdomoji kariuomenė 

XVI a. vertimas į lenkų kalbą 

2011.05–

2011.12.31 

10,00 10,00 

99 LIT-4-31 Vilniaus universitetas dr. Artūras Judžentis Tarptautinė konferencija „Baltai ir slavai: 

dvasinių kultūrų sankirtos“ 

2011.05– 

2011.09.30 

20,00 20,00 

100 LIT-4-32 Vilniaus universitetas habil. dr. Arvydas 

Šliogeris 

Lietuviškasis mentalitetas Vakarų kultūros 

kontekste 

2011.05– 

2011.07.31 

24,00 24,00 

101 LIT-4-33 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Vitalija 

Stravinskienė 

Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR 

gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944–1947, 

1955–1959 m.) 

2011.04– 

2011.12.31 

27,00 27,00 

102 LIT-4-34 Lietuvos istorijos 

institutas 

habil. dr. Tamara 

Bairašauskaitė 

Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). 

Bajoro viešoji ir privati erdvė XIX a. I pusėje 

2011.04– 

2011.12.31 

30,00 30,00 

103 LIT-4-35 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Vyda Bakutytė 

Jauniškienė 

Monografijos "Vilniaus miesto teatras: 

egzistencinių pokyčių keliu. 1785–1915" 

leidyba 

2011.04– 

2011.08.31 

41,00 41,00 

104 LIT-4-36 Vilniaus universitetas habil. dr. Mykolas 

Michelbertas 

Monografija Paalksnių laidojimo paminklai 2011.05– 

2011.11.30 

38,00 38,00 
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105 LIT-4-37 Nacionalinis muziejus 

Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų 

rūmai 

dr. Povilas Blaževičius „Žaislai ir žaidimai Lietuvoje XIII−XVII 

amžiais“ 

2011.04– 

2011.12.15 

35,00 35,00 

106 LIT-4-38 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Rimantas Zizas Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje 

sistemoje:tarp stagnacijos ir dinamikos 

(1968-1988 m.) 

2011.04– 

2011.12.31 

31,80 31,80 

107 LIT-4-39 Vilniaus universitetas dr. Regina Kliukienė Šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas: 

akustinės ir audicinės ypatybės 

2011.04– 

2011.12.30 

13,40 13,40 

108 LIT-4-40 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Radvilė Racėnaitė Monografija „Žmogaus likimo ir mirties 

samprata lietuvių folklore“ 

2011.04– 

2011.12.31 

35,80 35,80 

109 LIT-4-41 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Pillė Veljataga Lietuvos estetika XIX a. pabaigoje – XX a. 

pirmoje pusėje: meno tautiškumas ir 

visuomeniškumas 

2011.04– 

2011.12.31 

10,70 10,70 

110 LIT-4-42 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Erika Grigoravičienė Vaizdai, žodžiai, kūnai, žvilgsniai: apie 

vaizdinį posūkį 

2011.04– 

2011.12.31 

37,00 37,00 

111 LIT-4-43 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Alma Ragauskaitė Tęstinio leidinio ,,Baltų onomastikos tyrimai 

2'' leidyba 

2011.05– 

2011.09.30 

20,00 20,00 

112 LIT-4-44 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Kristina 

Sakalavičiūtė 

Mokslinė monografija „Konstantinas 

Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai“ 

2011.05– 

2011.12.30 

29,00 29,00 

113 LIT-4-45 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Liepa Griciūtė-

Šverebienė 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

bažnytinės procesijos XVII–XVIII a. 

2011.04– 

2011.12.31 

34,00 34,00 

114 LIT-4-46 Lietuvių kalbos 

institutas 

habil. dr. Laima 

Kalėdienė 

Monografijos „Sociolingvistika: metodai ir 

tyrimai“ rengimas spaudai ir leidyba 

2011.08– 

2011.12.31 

25,20 25,20 

115 LIT-4-47 Lietuvių kalbos 

institutas 

dr. Daiva Vaišnienė J. Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės 

žodyno“ leidyba 

2011.04– 

2011.12.31 

25,00 25,00 

116 LIT-4-48 Vilniaus universitetas dr. Jurga Jonutytė Tradicijos sąvokos kaita 2011.04– 

2011.12.31 

14,50 14,50 

117 LIT-4-49 Vilniaus dailės 

akademija 

dr. Marius Iršėnas Lietuvos dvarų sodybų. Atlasas. Pagėgių 

savivaldybė 

2011.05– 

2011.12.31 

30,00 30,00 
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Eil. 

Nr. 

Sutarties 

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

Skirta lėšų, tūkst. Lt 

2011 m. 
iš viso 

projektui 

118 LIT-4-50 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Elmantas Meilus XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje 

šaltinių (T. I–II) leidyba 

2011.04– 

2011.12.31 

77,00 77,00 

119 LIT-4-51 Lietuvos istorijos 

institutas 

dr. Darius Vilimas XVI a. ir XVII a. pradžios Lietuvos vietovių 

istoriniai šaltiniai (inventoriai) 

2011.05– 

2011.12.31 

30,00 30,00 

120 LIT-4-52 Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

dr. Loreta Mačanskaitė Knyga „Antanas Škėma ir slinktys lietuvių 

literatūroje“ 

2011.04– 

2011.12.31 

24,00 24,00 

121 LIT-4-53 Vilniaus universitetas habil. dr. Audrius 

Beinorius 

„Orientalistika Lietuvoje“: straipsnių rinkinio 

leidyba 

2011.04– 

2011.07.31 

22,40 22,40 

122 LIT-4-54 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Elvyra Usačiovaitė Norbertas Vėlius „Lietuvių mitologijos 

studijos“ 

2011.05– 

2012.12.23 

30,00 60,00 

123 LIT-4-55 Lietuvos kultūros 

tyrimų institutas 

dr. Žilvinė Gaižutytė-

Filipavičienė 

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje 2011.10– 

2011.12.31 

12,60 12,60 

     Iš viso: 5160,00 13146,4 
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2 PRIEDAS 

PROGRAMOS REZULTATAI 2011 METAIS 

 

Sintetiniai veikalai – 1  

Mokslo monografijos – 24  

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai – 8 

Fundamentiniai šaltinių leidiniai – 24  

Mokslo leidiniai, išversti į užsienio kalbą – 4  

Atlasai – 1 

Katalogai – 1  

Periodiniai mokslo žurnalai – 17 (36 numeriai)  

Mokslo populiarinimo leidiniai – 1  

Moksliniai straipsniai Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose ar kituose leidiniuose – 65  

Skaitmeninti informacijos ištekliai – 5 

Duomenų bazės – 7  

Skaitmeniniai leidiniai – 1    

Tarptautinės konferencijos – 7  

Akademinės vasaros mokyklos – 2  

Komandiruotės – 41 

Ekspedicijos – 11  

Informaciniai renginiai – 1  

Interneto svetainės – 3   

 

 

 


