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2010–2014 M. VYKDYTŲ PROJEKTŲ DUOMENYS 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V–7 
patvirtinta nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (toliau – 
Programa). 

 Atsižvelgiant į Programą  ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto asignavimus Programai vykdyti, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir 
socialinių mokslų komiteto 2010 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 07 HSM–47 parengtas ir patvirtintas 
2010–2014 metų detalusis Programos planas. Jame pateiktos orientacinės mokslinių tyrimų temos, 
bendri laukiami Programos rezultatai ir vertinimo kriterijai (1 priedas). 2010–2014 m. laikotarpiu 
paskelbti 5 kvietimai paraiškoms teikti. 2010–2012 m. konkursus laimėjo 61 projektas ir, pagal 
sudarytas 2010–2014 m. sutartis, jiems įgyvendinti skirta 16 702,4 tūkst. litų (1 ir 2 lentelės).  

 
1 lentelė. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ konkursų rezultatai 

Metai Kvietimai 
Konkurse dalyvavusių 
projektų skaičius 

Konkursus laimėjusių 
projektų skaičius 

Skirta lėšų projektams 
įgyvendinti, Lt 

2010 1 41 15 4 994 000 

2 23 7 3 056 200 

3 12 7 315 000 

2011 4 41 13 3 071 400 

2012 5 35 19 5 265 800 

Iš viso 152 61 16 702 400 

 

 
Penkiems Programos uždavinius skirta lėšų: I uždaviniui (finansuota 12 projektų) skirta 3 143,4 

tūkst. litų, II uždaviniui (finansuota 16 projektų) – 3 756,6 tūkst. litų, III uždaviniui (finansuota 21 
projektas) – 5 903,3 tūkst. litų, IV uždaviniui (finansuoti 9 projektai) – 3 174,9 tūkst. litų, V uždaviniui 
(finansuoti 3 projektai) – 724,2 tūkst. litų (1 pav.). 

 
1 pav. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektai pagal uždavinius 
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2010–2014 Programos projektus vykdė įvairių mokslo ir studijų institucijų mokslininkai: 12 
projektų įgyvendino Vilniaus universiteto, 10 – Vytauto Didžiojo universiteto, 6 – Kauno 
technologijos universiteto, 7 – Lietuvių kalbos instituto, 6 – Lietuvos istorijos instituto, 3 – Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto, 4 – Lietuvių kultūros tyrimų instituto, 3 – Mykolo Romerio 
universiteto, 4 – Vilniaus dailės akademijos, 6 – kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai (2 
priedas).  

 
2 lentelė. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010–2014 m. vykdyti projektai 

Už 
davin
iai 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Projektų 
skaičius 

Skirta lėšų, 
Lt 

Projektų 
skaičius 

Skirta lėšų, 
Lt 

Projektų 
skaičius 

Skirta lėšų, 
Lt 

Projektų 
skaičius 

Skirta lėšų, 
Lt 

Projektų 
skaičius 

Skirta lėšų, 
Lt 

1 4 237 200 2 400 500 9 434 800 7 816 000 7 754 900 

2 8 416 100 8 1 026 600 16 1 303 400 12 1 002 500 7 508 000 

3 11 609 300 7 838 200 17 1 648 000 13 1 683 200 8 1 124 600 

4 4 246 100 3 441 600 8 814 800 8 1 072 200 5 600 200 

5 2 118 600 1 245 300 1 143 200 1 174 400 1 42 700 

 29 1 627 300 21 2 952 200 51 4 344 200 41 4 748 300 28 3 030 400 

 
Programos projektų vykdytojai, laikydamiesi  projektų sutartyse nurodytų įsipareigojimų ir 

terminų, pateikė 61 baigiamąją ataskaitą. Projektų ataskaitos buvo vertinamos pagal Nacionalinių 
mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše (2013, Nr. 137–6963) nurodytus 
reikalavimus ir „Mokslo programų ir jų ataskaitų vertinimo tvarkos apraše“ (2013, Nr. 137–6961) 
nurodytus kriterijus.  

Ekspertai vertino atliktus mokslinius darbus, gautus rezultatus, analizuodami, ar mokslinių 
tyrimų rezultatai ir atlikti darbai dera su Programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 
uždaviniais ir priemonėmis.  

2010–2014 metais Programos projektų vykdytojai parengė ir paskelbė 757 mokslo darbus 
įvairiuose mokslo leidiniuose: 40 mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių, sintetinių mokslo 
darbų, 303 mokslo straipsnius, knygų skyrius, publikuotus recenzuojamuose leidiniuose, 32 kitus 
mokslo straipsnius, mokslo knygų skyrius ir panašias mokslo publikacijas mokslo, kultūros ir 
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, 32 šaltinių publikacijas, 
žodynus, žinynus, enciklopedijas, biografijas, bibliografijas, studijų vadovus, 324 kitas akademines 
publikacijas (pranešimus, tezes) ir kitus projekto rezultatus, 26 sudarytuosius mokslo ir socialinės ir 
kultūrinės plėtros darbus (I priedas). 

Programos  projektų vykdytojų atlikti inovatyvūs kompleksiniai moksliniai tapatumo ir paveldo 
tyrimai suteikia valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūrinio tapatumo raidą 
Lietuvoje ir kultūros paveldo būklę bei jų poveikį tautos savimonei.  
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2010–2014 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

2010 –2014 m. įgyvendinta nacionalinė programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 
(toliau – Programa) buvo skirta skatinti inovatyvius ir šiuolaikiškus humanitarinių mokslų srities 
tyrimus, kurie kompleksiškai apimtų įvairius tapatumo ir paveldo aspektus. Pagrindinis Programos 
uždavinys – suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir 
įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą, nagrinėjant paveldą, dabartinę tapatumo būklę ir jų 
transformacijas.   

Programa suteikė naujų moksliškai pagrįstų žinių apie kultūros paveldo būklę, o teoriniai 
tapatumo sampratos tyrimai sudarė teorinę galimybę visuomenei atsakyti į klausimus, kas yra 
tapatumas ir kokias jo transformacijas lemia šiuolaikinio pasaulio iššūkiai. Moksliniai paveldo ir 
tapatumo, tautos savimonės tyrimai buvo skirti įgalinti konstruktyviai bendradarbiauti mokslo, 
valstybės institucijas ir visuomenę strategiškai svarbiais valstybės ir tautos išlikimo klausimais. 

2010–2014 metais Programos projektų vykdytojai parengė ir paskelbė 757 mokslo darbus 
įvairiuose mokslo leidiniuose: 40 mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių, sintetinių mokslo 
darbų, 303 mokslo straipsnius, knygų skyrius, publikuotus recenzuojamuose leidiniuose, 32 kitus 
mokslo straipsnius, mokslo knygų skyrius ir panašias mokslo publikacijas mokslo, kultūros ir 
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, 32 šaltinių publikacijas, 
žodynus, žinynus, enciklopedijas, biografijas, bibliografijas, studijų vadovus, 324 kitas akademines 
publikacijas (pranešimus, tezes) ir kitus projekto rezultatus, 26 sudarytuosius mokslo ir socialinės ir 
kultūrinės plėtros darbus. 

Programos I uždavinio – Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei 
raidos, Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai 
– projektų įgyvendinimas realizuotas trimis persiklojančiomis teorinių, istorinių ir lokaliųjų tyrimų 
kryptimis. Teoriniuose tyrimuose išryškėjo, kad 1) moderniaisiais laikais racionalus subjektas tapo 
bet kokio tapatumo centru, pagrindu ir gamintoju; to pasekmė – totalitarizmas; 2) XXI a. 
globalizacijos ir monopolizacijos akivaizdoje itin svarbus dėmesys kitybei – tik taip tapatumas gali 
išlikti etiškas; 3) tapatumo pokyčiai gali iš esmės pakeisti tautų ir valstybių likimus, todėl kiekvienos, 
o ypač mažos, valstybės interesas – inicijuoti tapatumo ir atminties, jas nulemiančių sąlygų ir 
santykio su kitybe fundamentalius tyrimus – taip galima prognozuoti ateitį ir pasiruošti jos 
iššūkiams. Buvo suformuluotas naujas teorinis požiūris į tapatumo problemą ir pasiūlyta naujų 
tapatumo problemos konceptualizacijų, išryškintos tapatumą formuojančios vertybinės nuostatos ir 
praktiniai vaizdiniai šiuolaikinių filosofinių, sociologinių, istorinių, etnologinių, etc. tyrinėjimų 
perspektyvoje.  

Programos II uždavinio – 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 – projektų įgyvendinimą sutelkė istorinio pobūdžio 
tapatumo ir paveldo tyrimai, kuriuose dalyvavo ne tik istorikai, bet ir politologai, sociologai, 
kultūrologai, literatūrologai, dailėtyrininkai. Įvertinti kolektyvinės atminties tyrimų teoriniai bei 
metodologiniai pasiekimai, komunikacinės ir kultūrinės atminties tarpusavio sąveikos, atskleistas 
atminties institucinio valdymo bei funkcionavimo visuomenėje mechanizmas, nustatyta istorinės 
atminties sąveika su regionine istorija ir kaimyninių šalių naratyvais; išanalizuota Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (toliau – LDK) vaizdinio kaita Lietuvos ir kaimyninių šalių istoriografijose XIX–XX a., 
nustatytos LDK interpretacijų Lietuvos ir kaimyninių šalių šiandieniniame viešajame diskurse 
konfliktinės sandūros ir dialogų galimybės, atnaujinta ir išplėsta LDK tyrimų metodologija; nustatytas 
viešųjų ir privačiųjų atminties diskursų santykio klostymasis, fiksuoti ir tirti sakytiniai atminties 
naratyvai bei rašytiniai privatieji diskursai; nustatytos oficialiosios „atminties politikos“ formavimosi 
prielaidos, sąlygos, veikėjai, raiškos būdai ir jų įtaka kolektyviniam tapatumui; lyginamojoje 
perspektyvoje atlikta oficialiosios sovietinės „atminties politikos“ turinio bei raiškos formų analizė 
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(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; išnagrinėta išeivijos kolektyvinės atminties transformacija ir 
jos pavidalai. 

Programos III uždavinio – Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir 
tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros sukūrimas – projektų įgyvendinimu buvo sukurti nauji 
archeologinio paveldo vertinimo, įpaveldinimo ar regeneravimo metodai; identifikuota, surinkta, 
aprašyta ir susisteminta gausi istorinė ir archyvinė etninės architektūros paveldo medžiaga; surinkta 
ir ištirta archyvinė etninio-religinio paveldo medžiaga: ištirtas didelis etninių ir religinių 
bendruomenių kultūrinio paveldo artefaktų masyvas, spaudai parengti rašytiniai etninio–religinio 
paveldo šaltiniai; kurta Lietuvos kultūros paveldo ir tapatumo tyrimams reikalinga duomenų bazė: 
sukurti paveldą sisteminantys šaltiniai – žodynai, atlasai, vadovai ir katalogai, turintys ne tik 
akademinės, bet ir praktinės, taikomosios, vertės, populiarinantys Lietuvos kultūros paveldą; 
sukurtos 5 Lietuvos kultūros paveldą archyvuojančios internetinės duomenų bazės, 2 specialiosios 
internetinės svetainės, 3 duomenų bazės papildytos naujais duomenimis, 2 projektai suskaitmenino 
surinktus duomenis. Valstybės institucijoms pateiktos praktiškai vertingos rekomendacijos, kuriose 
konstatuojama, kad: pirma, dalis tirtų architektūros objektų yra įtraukti į kultūros paveldo registrą, 
tačiau nemaža dalis saugotinų objektų neturi kultūros paveldo statuso arba yra įtraukti į saugomų 
kultūros paveldo objektų registrą kaip pavieniai objektai ar vietovės, kas neleidžia optimaliai 
išsaugoti visų jų vertingųjų savybių; antra, būtina naujai įvertinti architektūrinio paveldo objektų 
pritaikymo visuomenės reikmėms pasekmes, gaunamą naudą ir investicijų panaudojimą.  

Programos IV uždavinio – Įvairių (taip pat ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, 
sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdžio bei poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai 
– projektų įgyvendinimu buvo teoriškai įprasminti šiuolaikinio gyvenimo praktikoje išryškėję iššūkiai 
paveldui ir tapatumui. Įgyvendinant šio uždavinio projektus naujai konceptualizuotas sekuliarizacijos 
fenomenas bei su tuo susijusi religinio tapatumo raiška, pateikta originali sekuliarizacijos santykio su 
globalizacija samprata. Teoriškai išryškinti ir konceptualizuoti kiti šiuolaikinio pasaulio iššūkiai – 
nihilizmas, cinizmas, religinės patirties vizualizacija, religinio „gyvenimo“ patyrimo persikėlimas į 
kasdienybės sritį, kultūros pasaulio medializacija, nauji iššūkiai valstybės, kalbos ir kultūros 
tapatumui – bei išanalizuotas šių, iššūkius atitinkančių, pakitusių fenomenų funkcionavimas 
visuomenės praktiniame gyvenime. Suformuluotos teorinės išvados yra reikšmingos ne tik viešajame 
diskurse svarstant šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir jų įtaką tapatumui, bet ir gali turėti gilesnį poveikį 
įvairių visuomenės institucijų, sluoksnių, grupių požiūriams ir sprendimams, susijusiems su naujųjų 
šiuolaikinio gyvenimo realijų vertinimu. 

 
Programos V uždavinio – Lituanistinio paveldo ir tapatumo vientisos informacinės 

infrastruktūros koncepcijos parengimas – projektų įgyvendinimu buvo inventorizuoti 3 institucijų 
(Lietuvių kalbos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto) skaitmeniniai 
lituanistiniai ištekliai, išanalizuoti CLARIN infrastruktūros formatų reikalavimai, sukurtas portalas 
http://meta.vdu.lt/CLARIN/projekto rezultatams skelbti, parengta lituanistinių skaitmeninių išteklių 
metaduomenų saugojimo bazė, tenkinanti CLARIN reikalavimus; parengti senosios lietuvių kalbos 
tekstyno tekstologinio ir lingvistinio anotavimo moksliniai ir technologiniai standartai, jie praktiškai 
pritaikyti pasirinktam bandomajam tekstynui, suskaitmeninti senajai lietuvių kalbai reikšmingi 
žodynai, gramatikos bei indeksai ir parengta informacija (pusiau) automatiniam lingvistinio 
anotavimo procesui atlikti.  Projektais parodyta, kad modernūs kalbos istorijos tyrimai reikalauja ne 
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tik priėjimo prie patikimų empirinių duomenų, bet ir kokybiškos tų duomenų paieškos pagal įvairius 
metalingvistinius ir lingvistinius kriterijus galimybės. 

Programos vykdytojų atlikti inovatyvūs kompleksiniai moksliniai tapatumo ir paveldo tyrimai 
suteikia valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūrinio tapatumo raidą Lietuvoje ir 
kultūros paveldo būklę bei jų poveikį tautos savimonei.  

 

ABSTRACT OF THE FINAL REPORT FOR A YEAR 2010–2014 

 

 

 

 

ĮVADAS 

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

programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (toliau – Programa) [2].  
Programos tikslai, uždaviniai ir priemonės atspindi šiandienos aktualijas ir problemas, 

susijusias su nacionalinio tapatumo sampratos įtvirtinimu, Lietuvoje vykstančiais socialiniais 
procesais ir kultūros paveldo išsaugojimo problemomis bei su istorinės atminties ir įvairių 
šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio socialiniam ir kultūriniam tapatumui tyrimais. Šioje 
baigiamojoje ataskaitoje pateikiami Programos projektų mokslinių darbų rezultatai, rekomendacijos 
ir išvados, taip pat problemos, kilusios siekiant įgyvendinti  Programos tikslus ir uždavinius.   

Programos paskirtis – skatinti inovatyvius kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo 
tyrimus bei jų plėtrą ir suteikti valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūros paveldo 
būklę bei jo poveikį tolesnei valstybės raidai. Moksliniai paveldo ir tapatumo bei jų poveikio tautos 
savimonei tyrimai taptų strategiškos mokslo, valstybės institucijų ir visuomenės sąveikos pamatu. 
Programa parengta 2010–2014 metams [2].   

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

konkrečių tapatumo formų raidą paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio 
iššūkių poveikio aspektais [2].   

Programos uždaviniai 
1. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos, 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 (taip pat ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų 
– poveikio tapatumui pobūdžio bei poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai. 
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5. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos 
rengimas [2].   

Programos įgyvendinimo priemonės pagal uždavinius  
1. Ištirti tapatumo sampratą (tapatumą tyrinėti kaip tam tikrą būdą, skirtą individui 

traktuoti savo socialinį ir kultūrinį identitetą, o tyrimus orientuoti į įvairių tapatumo prielaidų, 
egzistavimo sąlygų, funkcionavimo būdų ir tapatumo formų specifikos atskleidimą). 

2. Ištirti tapatumo raišką (kompleksiškai ir orientuojantis į įvairialypę tapatumo formų 
raiškos – idėjų, kognityvinių sistemų funkcionavimą, naujų technologijų ir gamtos sąveiką ir pan.). 

3. Ištirti tapatumo raidą (vykdyti socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų istorinės raidos 
ir perspektyvų Lietuvoje tyrimus). 

4. Ištirti nematerialų kultūros paveldą (jo sampratą, formas ir jų sąveikas socialinio ir 
kultūrinio tapatumo aspektais).  

5. Atlikti istorinės atminties diskurso tyrimus (atminties fenomenas, jo raiškos ir ženklų 
įtaka kolektyvinei ir individualiai sąmonei, nacionaliniam tapatumui, valstybingumui bei pilietinei 
visuomenei). 

6. Atlikti istorinės LDK atminties ir modernaus XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi 
tyrimus (istorinių LDK atminties formų raida, jų transformacijos XIX amžiuje ir moderniųjų tautinių 
tapatumų kūrimasis Lietuvoje). 

7. Atlikti sovietmečio atminties ir tapatumo tyrimus (sovietmečio kolektyvinė ir kultūrinė 
atmintis bei jos valdymas, to laikotarpio tapatumo formų kūrimo politika ir atminties kaita, atgavus 
Nepriklausomybę). 

8. Atlikti išeivijos atminties ir tapatumo tyrimus (išeivijos kartų ir diasporos išsaugotas 
tapatumas, jo sąveika su gyvenamosios šalies ir Lietuvos kultūra bei išeivijos savimone).  

9. Atlikti kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimus (materialiojo ir nematerialiojo 
kultūros paveldo identifikavimas, jų vertės samprata, paveldo sklaida etninėse ir religinėse 
bendruomenėse, socialinėse grupėse ir pan., jo poveikis visuomenei).  

10. Sukurti kultūros paveldo ir tapatumo tyrimams būtiną infrastruktūrą (paveldo 
skaitmeninimas, technologijų taikymas humanitarinių ir socialinių mokslų bei paveldosaugos srityse, 
universalių materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo duomenų bazių kūrimo ir informacinių 
sistemų sąsajų tyrimai).  

11. Atlikti globalizacijos poveikio tapatumui – tautiniam, valstybiniam, religiniam, 
kūniškajam ir t. t. – tyrimus. 

12. Atlikti sekuliarizacijos poveikio socialiniam ir kultūriniam tapatumui tyrimus (išryškinti 
sekuliarizacijos spektrą ir amplitudę, atlikti sekuliarizacijos raiškos įvairiais socialiniais ir kultūriniais 
lygmenimis analizę ir ištirti jos poveikį tapatumui). 

13. Įvardinti naujus šiuolaikinio pasaulio iššūkius tapatumui, juos išryškinti ir tirti jų poveikį 
socialiniam bei kultūriniam tapatumui (atlikti kultūros ir naujųjų visuomenės raidos tendencijų, 
susijusių su globalizacija, sekuliarizacija, eurointegracija ir kt., poveikio tapatumui tyrimus). 

14. Atlikti Lietuvoje veikiančių informacinių sistemų ir duomenų bazių analizę.  
15. Lietuvoje veikiančias informacines sistemas ir duomenų bazes susieti vienas su kitomis 

bei su užsienio bazėmis (parengti esamų ir būsimų skaitmeninių išteklių vientisos sistemos principus, 
atlikti veikiančių duomenų bazių ir informacinių sistemų inventorizaciją bei analizę, sukurti vientisą ir 
į tarptautines duomenų sistemas integruotą metaduomenų informacinę sistemą) [2].   
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DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

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

 2010–2014 m. pagal Programos I uždavinį įgyvendinta 11 projektų. Dauguma jų truko dvejus 
metus arba pustrečių. 2010 m. pradėti vykdyti 5 projektai: du iš jų buvo trumpalaikiai – tęsėsi vos 2–
4 mėn., kiti baigti 2012 m. Dar 6 projektai startavo 2012 m. kovo–spalio mėn., baigti – 2014-aisiais. 
Vienas projektas buvo individualus, vieną vykdė du tyrėjai, visus kitus – tyrėjų grupės. Iš viso I 
uždavinio problemas 2010–2014 m. analizavo 55 Lietuvos mokslininkai – filosofai, sociologai, 
istorikai, etnologai ir literatūrologai, kuriems talkino ir kitų sričių specialistai.  

Projektų dalyviai dirbo Lietuvos ir užsienio archyvuose, atliko lauko tyrimus, rengė kiekybinius 
ir kokybinius interviu, straipsnių rinkinius, rašė mokslinius straipsnius ir monografijas, tarptautinėse 
ir nacionalinės reikšmės mokslinėse konferencijose akademinei bendruomenei ir visuomenei 
pristatė tyrimų rezultatus. Programoje buvo pasiūlytos 4 pirmo uždavinio priemonės ir temos. Dalies 
projektų autoriai (4 iš 11) išsyk aprėpė kelias iš jų. Projektų paraiškų duomenimis, 1.1 priemonei 
(tema: „Tapatumo sampratos permąstymas: tarp tradicijos ir inovatyvumo“) buvo skirti 2 projektai, 
dar 2 projektams tai buvo viena tyrimų temų; 1.2 priemonei (tema: „Pamatiniai tapatumo raiškos 
aspektai: tarp teorijos ir praktikos“) skirtas 1 projektas, taip pat ši tema buvo aktuali dar 3 
projektams, aprėpusiems 2–3 priemonių temas; 1.3 priemonei (tema: „Tapatumas istorinėje 
perspektyvoje“) skirti 5 projektai – du iš jų susiję su kitų priemonių temomis; 1.4 priemonei (tema: 
„Nematerialusis paveldas: ribų problema“) skirti 2 projektai, jos tematika buvo aktuali ir dar vienam 
išsyk kelias temas analizavusiam projektui. 

Keli projektai siekė suformuluoti naują teorinį požiūrį į tapatumo problemą ir pasiūlyti naujų 
tapatumo problemos konceptualizacijų, tačiau dauguma projektų siekė išryškinti tapatumą 
formuojančias vertybines nuostatas ir praktinius vaizdinius šiuolaikinių filosofinių, sociologinių, 
istorinių, etnologinių, etc. tyrinėjimų perspektyvoje. Abi prieigos numatytos Programos I uždavinio 
tiksluose. Tyrimuose iš esmės vyravo XX–XXI a. problematika. Vos pora projektų žvelgė į tolimesnę 
praeitį: tyrė LDK valstybinių institucijų raidą Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu, XVIII a. II p. 
(VAT–12062); LDK elitą – kunigaikščių sluoksnį XV–XVI a. (VAT–12064). Visi 11 projektų buvo 
įgyvendinti, jų mokslinius rezultatus ekspertai įvertino teigiamai. 

Temai „Tapatumo sampratos permąstymas: tarp tradicijos ir inovatyvumo“ buvo skirti 2 
projektai. Analizuotos teorinės tapatumo ir kitybės problemos (VAT–10074), tirti individo socialinio 
ir kultūrinio tapatumo kaitos procesai ir jų priežastys (VAT–10058) (projektas susijęs ir su antrąja, 
1.2, tema). Tapatumo teorinė samprata svarstyta dar dviejuose projektuose, aprėpusiuose išsyk 
kelias I uždavinio priemones (VAT–12051 ir VAT–12058). 

Naujų konceptualių rezultatų pateikė projekto „Tapatumas ir kitybė“ (VAT–10074) vykdytojai, 
išsikėlę tikslą atsiliepti į XXI amžiaus iššūkius, kuriuos mažoms tautoms ir valstybėms kelia globalūs 
socialiniai ir ekonominiai procesai, mokslo ir technologijų raida bei viską niveliuojančios 
monopolistinės ideologijos įsigalėjimas. Projekto suburti mokslininkai analizavo kelias temas: 
tapatumas ir kitybės vaidmuo atmintyje, įsivaizdavime ir atvaizdavime; tapatumas ir kitybė kalbos ir 
kitų naujųjų medijų terpėje; tapatumas ir kitybė etiniu požiūriu. Tapatumas tirtas per santykį su 
kitybe kaip tam tikras būdas individui suvokti bei išreikšti savo ontologinį ir socialinį identitetą; 
atskleistos įvairios tapatumo prielaidos, egzistavimo sąlygos, funkcionavimo būdai. Tyrimų rezultatai 
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publikuoti 9 mokslinių straipsnių rinkiniu. Ekspertų teigimu, projekto tyrėjų ir bendradarbių išvados 
yra reikšmingos filosofinių tapatumo interpretacijų kontekste.1 

Projekto „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“ (VAT–10058) 
tyrėjai siekė konceptualiai pagrįsti teorines tapatybės sampratas. Projekto metu išryškinta individo 
tapatumo sąsaja su tauta ir valstybe, istoriniu ir kultūriniu paveldu, įvardinta globaliojo pasaulio 
iššūkių (naujųjų technologijų, globaliojo atvirumo, postmodernizmo idėjų, daugiakultūriškumo, 
migracijos srautų) įtaka jaunosios kartos tapatumo formavimuisi, konstatuotos įvairios tapatumo 
destrukcijos: socialinės anomalijos, užribio klasės atsiradimas, konsumerizmas, elito garbinimas, 
neformalių santykių suvešėjimas, kosmopolitizmas ir kt. Pasak ekspertų, pateikiamos „diagnostinio“ 
pobūdžio išvados.2 Tyrėjai nagrinėjo ir skirtingas individo tapatumo sampratas: metafizinę (tapatybė 
kaip ontologinė atvirybė pasauliui) ir funkcinę (būdinga matematiniam loginiam racionalumui). 
Projekto metu parengtos ir išleistos dvi monografijos (viena jų skirta globalizacijos ontologinių 
pagrindų problemai), paskelbti šeši straipsniai moksliniuose ir trys – populiariuose kultūros 
leidiniuose. 

Antrosios temos – „Pamatiniai tapatumo raiškos aspektai: tarp teorijos ir praktikos“ – aspektus 
analizavo keturių projektų dalyviai, trys iš jų 1.2 priemonės problematiką nagrinėjo kitų priemonių 
kontekste. 

Projektą „Etninės mažumos pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus 
tapatumų raiška“ (VAT–12051) vykdė sociologai. Pasitelkę sociologinę, istorinę ir politologinę 
prieigas, jie siekė ištirti Pietryčių Lietuvos regiono pasienyje gyvenančių etninių mažumų (rusų, 
baltarusių, lenkų) etninio, pilietinio, regioninio bei lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Kelti 
tokie klausimai: 1) kaip vietos gyventojai konstruoja ir konceptualizuoja savo identitetus; 2) kokios 
istorinės aplinkybės (XX a. įvykiai, valstybinių sienų ir politinių santvarkų kaita) lėmė šiandienos 
etninius procesus ir Pietryčių Lietuvos gyventojų pilietinio bei etninio identiteto raišką; 3) kaip vietos 
gyventojus veikia Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos politinė ir institucinė įtaka (kultūriniai 
interesai, žiniasklaida ir kt.). Atlikti kokybiniai lauko tyrimai Eišiškėse, Švenčionyse ir Šalčininkuose, 
užrašyti interviu buvo transkribuoti ir išanalizuoti. Taip pat išnagrinėti 2011 m. Savivaldos ir 2012 m. 
Seimo rinkimų rezultatai, juose dalyvavusių etninių mažumų politinių partijų programos. Publikuotas 
vienas mokslinis straipsnis, parengti 4 mokslinių publikacijų rankraščiai. Tyrimų rezultatai pristatyti 
užsienio ir Lietuvos tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 

Projekto vykdytojai pateikė esamą situaciją analizuojančių ir vertinančių apibendrinimų, 
aktualių rekomendacijų valstybės institucijoms. Visgi projekto ataskaitą vertinę ekspertai pasigedo 
projekto vykdytojų savarankiško teorinio modeliavimo ir konceptualizavimo, pabrėžė aprašomąjį ir 
referuojantįjį tyrimų pobūdį. Daug interviu medžiagos nespėta įvairiapusiškai apdoroti ir išnagrinėti, 
kai kurios išvados dar reikalauja pagrindimo.3 

Projekto „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas“ (VAT–12066) tyrėjai sutelkė 
dėmesį į Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose gyvenančius Lietuvos lenkus. Siekta išanalizuoti jų tapatumo 
dėmenis, politinę tapatybę, išsiaiškinti, kaip ji kinta. Atlikti kokybiniai (38 interviu) ir kiekybiniai (411 
anketų) lauko tyrimai, nagrinėtas Lietuvos lenkų viešasis diskursas – lenkakalbė žiniasklaida 
(vietinėje spaudoje aktualizuojama Lietuvos politika lenkų atžvilgiu, galėjusi nulemti jų politinį 
aktyvumą per pastaruosius rinkimus ir bendruomenę konsoliduojantį susitelkimą aplink vieną 
politinę partiją). Analizuota ir Lietuvos tautinių mažumų bei Lenkijos užsienio politika (dėl prastos 
ekonominės padėties auga Lenkijos paramos svarba ir įtaka), tirtos Lietuvos lenkų kultūrinės 

                                                        
1
 Projekto „Tapatumas ir kitybė“, VAT–10074, ataskaitos ekspertinis vertinimas. 

2 Projekto „Individo socialinis ir kultūrinis tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijos“, VAT–10058, ataskaitos 
ekspertinis vertinimas. 

3
 Projekto „Tapatumas ir kitybė“, VAT–12051, ataskaitos ekspertinis vertinimas. 
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tradicijos ir jų formuojami tautiniai stereotipai. Konstatuota, kad „centre“ saviidentifikacija yra 
svarbesnė nei „periferijoje“. 

Publikuota dvikalbė (lietuvių ir lenkų k.) mokslo studija, kuri, ekspertų nuomone, vertinga dėl 
gausios empirinių duomenų aprėpties ir plačios panoraminės tyrimo perspektyvos. Parengti 7 
moksliniai straipsniai, dalis jų pateikti publikuoti, surengtas tarptautinis mokslinis seminaras. 
Pastebėti ir lauko tyrimais grindžiamiems projektams būdingi trūkumai: kiekybinio tyrimo duomenys 
panaudoti tik iš dalies, pateikta tik pagrindinė aprašomoji statistika (atsakymų dažnių 
pasiskirstymai), neatlikta koreliacinė ar regresinė duomenų analizė, dalis mokslo straipsnių – 
aprašomojo, referuojančiojo pobūdžio.  

 Temai „Tapatumas istorinėje perspektyvoje“ buvo skirti 4 projektai.  
Projektą „Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. II 

pusėje“ (VAT–12062) vykdę 4 tyrėjai parengė kolektyvinę monografiją, skirtą XVIII a. antrosios pusės 
LDK institucijų raidos istorijai, reprezentuojančiai ir LDK valstybingumo raidos bei valstybinio LDK 
identiteto kaitos procesus. Norėta: 1) ištirti LDK centrinės vykdomosios valdžios ir lokalių viešojo 
administravimo institucijų struktūrą, veiklos mechanizmus ir įvykusius pokyčius Stanislovo Augusto 
valdymo laikotarpiu (1764–1795); 2) išanalizuoti XVIII a. antrosios pusės viešojo administravimo 
subjektų pavaldumo ir koordinacinius ryšius; 3) ištirti centrinių vykdomosios valdžios institucijų 
(komisijų, departamentų) tarpusavio sąveiką. 

Rezultatai apimtimi viršijo planuotuosius – paskelbta kolektyvinė monografija, mokslinis ir 
mokslo populiarinimo straipsnis, perskaityti 8 pranešimai konferencijose. Ekspertų nuomone, 
pasiekta vertingų rezultatų: atlikti archyviniai tyrimai, susisteminta nauja šaltinių medžiaga, 
pateiktos naujos mokslinės įžvalgos. Įvertintos projekto vykdytojų pastangos tyrimų rezultatus 
pristatyti akademinei bendruomenei, visuomenei.4 

Projekto „Politinė tauta LDK XV–XVI a.: kunigaikščių sluoksnio integravimo prielaidų tyrimas“ 
(VAT–12064, vykdė vienas tyrėjas) tikslas – intensyvinti LDK elito tyrimus, įvertinti, kaip karinė-
gentinė aristokratija virto LDK politine tauta. Siekta aktualizuoti kunigaikščių sluoksnio (karinės-
gentinės aristokratijos palikuonių) rekonstrukcijos svarbą ir aktualumą, neapsiribojant istoriografijai 
įprastesniais dinastijų ir diduomenės tyrimais. Pasirinkta atvejo analizė – kunigaikščių Svirskių (ir jų 
protėvių) padėties Lietuvoje iki XVI a. pabaigos tyrimai.  

Ekspertų vertinimu, svarbi šio projekto veikla – naujų šaltinių paieška, turėjusi sudaryti 
galimybes naujoviškai interpretuoti tiriamą problematiką. Šaltinių, kurie buvo rasti įvairiose 
dokumentų saugyklose (Kijeve, Minske, Gardine, Krokuvoje, Varšuvoje, Sankt Peterburge, Lvove, 
Maskvoje) aptarimo ir jų indėlio į tyrimo rezultatus įvardinimo dar laukiama (šiuo metu rengiama 
monografija).  

Projektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“ (VAT–
12044) vykdė sociologai. Lyginant 1993 ir 2013 m. empirinių tyrimų duomenis, siekta ištirti 
vyraujančias vilniečių kultūrinio tapatumo formas, konstatuoti per pastaruosius 20 metų įvykusius 
pokyčius. Kelti tokie tikslai: 1) ištirti vilniečių savivokos ypatumus; 2) nustatyti, kiek vilniečiai 
dalyvauja visuomeniniame gyvenime, su kokiomis kultūrinėmis vertybėmis tapatinasi; 3) ištirti 
vilniečių santykį su miesto erdvėmis, įvardinti simbolines atminties vietas; 4) nustatyti medijų, 
etninės kultūros poveikį vilniečių savivokai ir kultūriniam tapatumui. Atliktas reprezentatyvus 
kiekybinis ir kokybinis tyrimas, publikuotas projekto vykdytojų straipsnių rinkinys ir 6 atskiri mokslo 
straipsniai. 

Ekspertų vertinimu, projekto metu atlikta teorinė kultūrinio tapatumo analizė, nustatytos 
teorinės tyrimų prielaidos, parengta vilniečių kultūrinio tapatumo formų ir raidos tyrimo 
metodologija ir metodika, atliktas vilniečių kultūrinio tapatumo formų kokybinis ir kiekybinis 

                                                        
4
 Žr. tyrimų projekto VAT–12062 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
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tyrimas. Moksliniuose straipsniuose kvalifikuotai nagrinėjami kultūrinio tapatumo pasireiškimo 
būdai, sostinės gyventojų vertybinių nuostatų ypatumai, santykis su miestu, žiniasklaidos poveikis 
saviidentifikacijai.5 

Projekto „Vilnius – Lietuvos sostinė: politinės idėjos istorija (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė)“ 
(VAT–12058) vykdytojai, užsibrėžę ištirti Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės, politinės idėjos genezę ir 
raidą moderniaisiais laikais (nuo tautinio judėjimo pradžios XIX a. pabaigoje iki Lietuvos 
valstybingumo praradimo 1940 m.), sprendė išsyk 1.1, 1.2 ir 1.3 priemonių uždavinius. Tyrimais 
siekta: 1) išsiaiškinti, kaip susiformavo Vilniaus, kaip būsimos modernios Lietuvos (lietuvių) sostinės, 
idėja, su kokiomis alternatyvomis ji susidūrė (vadinamoji Kauno alternatyva) ir kaip lietuvių tautinio 
judėjimo lyderiai ketino ją įgyvendinti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje; 2) analizuoti, kaip Vilniaus, 
kaip Lietuvos sostinės, idėja tarpukariu lėmė lietuviškos tapatybės teorinį diskursą, šalies vidaus bei 
užsienio politiką ir kaip lietuviai bandė įkūnyti savąją nacionalinės sostinės viziją 1939 m. atgautame 
Vilniuje. Konstatuojama, kad XIX a. pabaigoje – XX a. I pusėje skirtinguose tautiniuose (lenkiškame, 
baltarusiškame, žydiškame ir lietuviškame) diskursuose vyko Vilniaus „savinimasis“, ir kokią tai darė 
įtaką lietuviškajai sostinės refleksijai.  

Parengta knyga (su daugiau nei 100 iliustracijų) ir jos vertimas į anglų kalbą (sudaryta leidybos 
sutartis su Herderio institutu Vokietijoje), du straipsniai (vienas publikuotas). Ekspertų nuomone,  
monografija vertinga ir tarptautiniu lygiu: joje pateikiamos korektiškos ir kokybiškos išvados.6 

Projektą „Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ (VAT–10063) vykdę tyrėjai 
aprėpė 1.2 ir 1.3, iš dalies ir 1.4, priemonių temas. Darbas buvo skirtas intensyviems konkrečios 
lokalios bendruomenės – sparčiai nykstančių etninių žemių lietuvių – socialinio ir kultūrinio 
tapatumo formų, jų raiškos, istorinės raidos, kaitos ir ją sąlygojančių veiksnių tyrimams. Projekto 
metu sukurtas naujas įvairialypės empirinės medžiagos (tekstinių, vaizdo ir garso duomenų) 
korpusas – didelės apimties Gervėčių krašto sakytinės istorijos, muzikos, nuotraukų ir vaizdo 
medžiagos archyvas – vertingas lituanistikos šaltinis.7 Baltarusijoje atlikti Gervėčių krašto kultūrinio 
kraštovaizdžio tyrimai – rasta naujų archeologinių, mitologinių ir istorinių paveldo vertybių; o 
Lietuvos atminties institucijose aptikta svarbių šio krašto istorijos šaltinių. Atnaujinti duomenys apie 
lietuvių kalbos vartojimo arealą istoriniais laikais ir šiandien. 

Naujai sukauptų duomenų apie šio krašto paprotinę kultūrą, XXI a. muzikinę tradiciją, istorinės 
ir kultūrinės atminties raišką tyrimai įgalino įvardinti šio krašto gyventojų lokalaus, etninio, 
konfesinio ir kultūrinio tapatumo bruožus. Sukaupta medžiaga skatina tolesnius fundamentinius 
etninių žemių lietuvių tapatumo raidos ir kaitos tyrimus. Spaudai parengtas mokslinių straipsnių 
rinkinys, paskelbti 3 straipsniai mokslo leidiniuose, mokslo šaltinių publikacijų. Išspausdintas 
nuotraukų albumas „Gervėčių Lietuva“ su vaizdo ir tekstinių šaltinių publikacijomis, istoriniais faktais 
apie Gervėčių krašto kaimus ir jų gyventojus nuo pirmųjų įrašų bažnyčios metrikų knygose iki XXI a. 
Daug dėmesio skirta projekto rezultatų sklaidai – Gervėčių kraštas pristatytas keturiose meninių 
fotografijų parodose, rengti seminarai, skirti šio krašto problemoms aptarti, valstybės institucijoms 
pateiktos rekomendacijos.  

Temai „Nematerialusis paveldas: ribų problema“ buvo skirti du projektai (VAT-12013, VAT-
10068); vienas projektas šios priemonės tematiką plėtojo kitų priemonių kontekste (VAT-10063). 

 Projektas „Lietuvos mokslo institucijų raida: kultūrinio ir socialinio tapatumų palikimas“ (VAT–
10068) vykdytas tik 2 mėnesius. Tyrimo metu analizuota mokslo institucijų (valstybinių, 
visuomeninių ir privačių) poveikis kultūrinių ir socialinių tapatumų kaitai nuo XIX a. vidurio iki XX a. 
pabaigos. 

                                                        
5 Žr. tyrimų projekto VAT–12044 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
6 Projekto VAT–12058 ataskaitos ekspertinis vertinimas 
7
 Projekto VAT–10063, ataskaitos ekspertinis vertinimas.  
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Vykdant projektą, įvertinti šaltiniai, apibendrinti vietinių Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos mokslo 
institucijų kultūrinės raiškos ypatumų tyrimų duomenys, nustatytas istoriografijoje išsamiau 
neįvertintų mokslo institucijų poveikis nacionalinei kultūrai ir jos palikimui išsaugoti. Parengti šeši 
straipsniai, skaityti pranešimai tarptautinėje ir nacionalinėse mokslo konferencijose.  
Ekspertų pastebėjimu, projekto vykdymo metu gauti moksliniai rezultatai yra vertingi nacionaliniu 
mastu ir atveria tolesnės analizės perspektyvą.8 

Keturios etnologės vykdė projektą „Kalendorinių švenčių (re)konstrukcijų santykio su lietuvių 
tapatumu tyrimai“ (VAT–12013). Remiantis etnografiniais aprašymais, archyviniais, publikuotais ir 
naujai surinktais empiriniais duomenimis, analizuotos XIX a.–XXI a. pr. lietuvių kalendorinių švenčių 
įpaveldinimo, interpretavimo ir (re)konstravimo praktikos. Konstatuota, kad daugelį tradiciniais 
laikomų kalendorinių švenčių šventimo būdų įtvirtino įvairios socialinės institucijos (pvz., su 
valstybės kultūros politika susijusios institucijos, žiniasklaida), visuomenės grupės. 

Vykdant projektą, parengta beveik dvigubai daugiau publikacijų nei planuota (13 iš jų jau 
publikuota), kurios vertingos dėl tirtos medžiagos (archyvinių šaltinių, visų pirma, XIX–XX a. 
periodikos, lauko tyrimų) apibendrinamųjų apžvalgų, naujų faktų paskelbimo.9 

Tiriant tapatumą istorinėje perspektyvoje, atskleista, kaip 1764–1795 m. laikotarpiu Abiejų 
Tautų Respublikoje buvo pereita prie moderniais pagrindais organizuotų biurokratinių struktūrų 
(VAT–12062): 1) įsteigus Edukacinę komisiją ir Nuolatinę tarybą Abiejų Tautų Respublikoje radosi 
klasikiniai viešosios administracijos organizacijos principai: valdymo sričių specializacija, 
centralizacija, hierarchinis valdymas ir biurokratizmas; palaipsniui pereita prie naujų personalo 
formavimo principų (pagal turimą kvalifikaciją), įsigalėjo nuolatinio fiksuoto apmokėjimo už darbą 
principai, tarnautojams atsirado karjeros galimybių konkrečių institucijų struktūrose; 2) XVIII a. 8–9 
deš. dėl dualistinio Lenkijos ir Lietuvos valstybės pobūdžio ir LDK atstovų siekio išlaikyti federacinę 
valstybę visiška centralizacija nebuvo įgyvendinta. Iki pat valstybės sužlugdymo 1795 m. išliko 
savarankiškos Lenkijos ir Lietuvos institucijos ir atskiri valdymo padaliniai centrinių institucijų 
struktūroje, atskirai buvo renkami Lenkijos ir Lietuvos pareigūnai. 

Tiriant Vilniaus, kaip modernios Lietuvos sostinės, idėjos atsiradimą, evoliuciją ir jos diegimą 
XIX a. pabaigoje – XX a. I pusėje (iki 1940 m.) (VAT–12058), paaiškėjo, kaip lietuvių intelektinis ir 
politinis elitas siekė simbolinio Vilniaus užvaldymo: 1) pagrindinis lietuvių motyvas Vilnių matyti 
šiuolaikinės Lietuvos sostine buvo noras deklaruoti istorinį tęstinumą, t. y. parodyti, kad moderni 
Lietuva tęsia LDK valstybingumo tradicijas; 2) lietuvių teisių pagrįstumą turėjo liudyti ir vadinamasis 
etnografinis argumentas, skelbęs, kad Vilnius yra nuo seno lietuvių apgyventoje teritorijoje ir 
dauguma šio krašto gyventojų pagal kilmę yra lietuviai; 3) naujais argumentais tapo Vilniaus kaip XIX 
a. pab.–XX a. pr. lietuvių tautinio judėjimo centro pripažinimas ir dėl Vilniaus kovose su lenkais 
pralietas lietuvių kraujas; 4) tarpukario Lietuvoje Vilniaus, kaip šiuolaikinės Lietuvos sostinės, idėja 
tapo ne tik politiniu idealu, bet ir politinių manipuliacijų įrankiu; 5) vėlyvuoju imperiniu laikotarpiu 
lietuvių tautinio judėjimo veikėjai Vilnių sugebėjo paversti pagrindiniu lietuviškos veiklos centru, nors 
lietuviai ir sudarė labai nedidelę šio miesto gyventojų dalį. 

Analizuojant vilniečių kultūrinį tapatumą ir jo raidą po šimtmečio atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę (VAT–12044), lyginti 1993 m. ir 2013 m. sociologinių tyrimų duomenys. Prieita prie 
išvados, kad Vilnius tampa lietuviškesnis, daugėja gyventojų (ne vien lietuvių, bet ir rusų bei lenkų), 
kurių jau kelios kartos gyvena sostinėje, auga katalikų bendruomenė. Vilniečiai vis labiau pasitiki 
savo jėgomis tvarkydami miesto reikalus, palankiau vertina visuomeninius judėjimus ir vis labiau 
linksta savanoriškai juose dalyvauti. Lietuvos laisvė, valstybingumas vilniečiams yra viena svarbiausių 
vertybių. 

                                                        
8
 Žr. projekto VAT–10068 ekspertinį vertinimą. 

9
 Žr. projekto VAT–12013 ekspertinį vertinimą. 
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Tiriant Pietryčių Lietuvos regioną ir etninių mažumų tapatumų raišką (VAT–12051), 
konstatuota, kad paribyje, kur XX a. sąveikavo skirtingos kalbinės, kultūrinės ar religinės tradicijos, 
kaip atsvara tautinėms ideologijoms, susiformavo lokalus ar regioninis identitetas. Jį galima 
apibūdinti kaip pasirenkamą ir kintantį. Šiuos pasirinkimus lemia įvairios socialinės institucijos 
(savanoriškos etninių grupių organizacijos, kultūros institucijos, skirtingų mokymo kalbų mokyklos, 
informacinė erdvė). Daugumai Pietryčių Lietuvos gyventojų būdingas pilietinis tapatumas, lojalumas 
Lietuvos valstybei. 

Analizuojant „tradicines lietuviškas“ metines šventes kaip nematerialųjį paveldą (VAT–12013), 
daroma išvada, kad jas formavo ir lokalios bendruomeninės tradicijos, ir įvairios socialinės 
institucijos. XX a. pradžios, tarpukario spaudoje akcentuotas tiek specifinis lietuvių švenčių 
„katalikiškumas“, tiek ikikrikščioniškos vienos ar kitos šventės šaknys. Tarpukario metu 
susiformavusios metinių švenčių tradicijos sovietmečiu rezistencinėje ar asmeninėje erdvėje klestėjo 
kaip „lietuviškumo“ reprezentacijos. Po 1990 m. „lietuviškų tradicinių“ švenčių sampratą 
tebeformuoja su valstybės kultūros politika susijusios institucijos, žiniasklaida, atskiros visuomenės 
grupės.  

Programos I uždavinio projektų įgyvendinimas realizuotas trimis persiklojančiomis teorinių, 
istorinių ir lokaliųjų tyrimų kryptimis. Teoriniuose tyrimuose išryškėjo, kad: 1) moderniaisiais laikais 
racionalus subjektas tapo bet kokio tapatumo centru, pagrindu ir gamintoju; to išdava yra 
totalitarizmas; 2) XXI a. globalizacijos ir monopolizacijos akivaizdoje itin svarbus dėmesys kitybei – 
tik taip tapatumas gali išlikti etiškas; 3) tapatumo pokyčiai gali iš esmės pakeisti tautų ir valstybių 
likimus, todėl kiekvienos, o ypač mažos valstybės, interesas – inicijuoti tapatumo ir atminties, jas 
nulemiančių sąlygų ir santykio su kitybe fundamentalius tyrimus – taip bus galima prognozuoti ateitį 
ir pasiruošti jos iššūkiams. Buvo suformuluotas naujas teorinis požiūris į tapatumo problemą ir 
pasiūlyta naujų šios problemos konceptualizacijų, išryškintos tapatumą formuojančios vertybinės 
nuostatos ir praktiniai vaizdiniai šiuolaikinių filosofinių, sociologinių, istorinių, etnologinių, etc. 
tyrinėjimų perspektyvoje.  

 

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

2010–2014 m. įgyvendinta 17 II uždavinio projektų; septynių iš jų baigti 2014 m. (visi  projektai 
pradėti vykdyti 2012 m.). Trys projektai buvo individualūs, o iš viso II uždavinio problemas 2010–
2014 m. analizavo 76 Lietuvos mokslininkai – istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, 
literatūrologai, dailėtyrininkai. Projektų dalyviai rašė mokslinius straipsnius ir monografijas, rengė 
straipsnių rinkinius, įvairius interviu, tarptautines ir nacionalinės reikšmės mokslines konferencijas, 
ruošė dokumentus spaudai. Daugiausiai laiko savo tikslams įgyvendinti turėjo vieno tęstinio projekto 
vykdytojai – 4 metus, kitų projektų trukmė buvo 2–3 metai, trys projektai įgyvendinti per maždaug 
1,5 metų. 

Daugelio projektų autoriai (7 iš 17) neapsiribojo vienos kurios priemonės (Programoje jų 
pasiūlyta keturios) rėmais, siekė tarpdiscipliniškumo. Paraiškų duomenimis, 2.1 priemonei (tema: 
„Istorinės atminties formų bei raiškos priemonių kaitos teoriniai tyrimai“) buvo skirtas vienas 
projektas, bet dar trys projektai ją įtraukė į savo tyrimų užduotis; 2.2 priemonei (temos: „LDK 
vaizdinio kaita bei paveldo naudojimas“ ir „Istorinės atminties naratyvai, jų kaitos sąlygos bei 
veiksniai“) skirti trys projektai, bet šių temų aspektus tyrė dar 4 projektai; 2.3 priemonei (tema: 
„Kolektyvinė atmintis sovietmečiu ir sovietmečio atmintis“) skirti keturi projektai, bet ji buvo aktuali 
dar 5 projektų vykdytojams; 2.4 priemonei (tema „Atminties politika dabarties Lietuvoje“) skirti 3 
projektai, bet jos tematika buvo nagrinėjama dar 3 projektuose. Vyravo XX a. problematikos tyrimai. 
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Tiesa, projektai nebuvo griežtai apriboti chronologiniais ir dalykiniais rėmais – kai kurie aprėpė bent 
4–7 šimtmečių problemas (VAT–10061, VAT–12042, VAT–12031).  

Iš 17 projektų vienas pripažintas neįgyvendintu (VAT–12067), visų kitų mokslinius rezultatus 
ekspertai įvertino teigiamai. Atlikti darbai neabejotinai padėjo intensyvių atminties ir tapatumo 
tyrimų pagrindus, integravo vakarietišką tokių tyrimų patirtį ir paskatino tolesnę nacionalinės 
humanitarinių mokslų sistemos raidą. Skelbdami savo darbo rezultatus, iki 2014 m. pabaigos 
mokslininkai publikavo 20 knygų – daugiausia kolektyvinių teminių straipsnių rinkinių, taip pat 5 
monografijas. II uždavinio rėmuose buvo surengtos 8 mokslinės konferencijos (dvi iš jų – 
tarptautinės), akademinė bendruomenė kviesta dalyvauti net keliose dešimtyse seminarų. 
Programos II uždavinio vykdytojai publikavo 95 mokslinius straipsnius (negalutiniais duomenimis, 
nes nemažai darbų yra įteikta spaudai). 

Vien „Istorinės atminties formų bei raiškos priemonių kaitos teoriniams tyrimams“ skirtų 
projektų nepasitaikė (reikia pripažinti, kad tokią užduotį paraiškoje nurodęs vieno projekto 
vykdytojas (VAT–12042) teorinių tyrimų neplėtojo), tačiau projektuose šis klausimas nuodugniai 
analizuotas – išryškintos teorinės prieigos ir metodai (ypač VAT–10001, VAT–10025, VAT–10028 ir 
VAT–12030); ekspertai  konstatavo „kokybišką proveržį atminties kultūros tyrimuose Lietuvoje“.10  

„Istorinės LDK atminties ir modernaus XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi“ problemas 
analizavo šešių projektų dalyviai, iš jų du 2.2 priemonės tematiką plėtojo kitų priemonių kontekste. 

Priemonę geriausiai atitiko projektas „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (VAT–
10061), kurį vykdė 11 mokslininkų; jų siekti tikslai: plėtoti, integruoti ir įgyvendinti metodologiškai 
naujus 1) modernių valstybių tautų, t. y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos, tapatybių ir 
istorinės LDK atminties, 2) LDK istorijos, paveldo ir tradicijos, 3) lietuvių, rusėnų, rusų etninių grupių 
tapatybių ir istorinės atminties XIV–XXI a. pradžioje teorinius, istorinius, sociologinius ir filologinius 
tyrimus. Publikuota studija ir istorijos šaltinis bei du straipsnių rinkiniai, mokslo leidiniuose paskelbti 
26 straipsniai, internete – 8 įvairaus pobūdžio darbai (straipsniai, šaltiniai, vaizdinė medžiaga), 
surengti du seminarai ir tarptautinė mokslinė konferencija. Ekspertų nuomone, projekto dalyvių 
sukurta mokslinė produkcija vertinga dėl „plataus LDK projekcijos į praeitį ir artimesnius bei 
dabartinius laikus analizės spektro ir metodologijos daugiadalykiškumo, šaltinių publikavimo, 
originalios medžiagos rinkimo ir pritaikymo“11. Vis dėlto suabejota trijų autorių kai kurių darbų 
priskyrimu projekto rezultatams.12 Tyrimų rezultatai viešinti konferencijose, seminaruose, interneto 
svetainėse. 

Vieno trumpiausiai, 2012 m. spalio mėn. – 2013 m., trukusių projektų „Lietuvos architektūros 
paveldo istoriniai interjerai nuo XV a. iki XIX a. vidurio“ (VAT–12042) autorius deklaravo teorinius 
uždavinius, bet parengė studiją LDK paveldo naudojimo klausimais – joje apžvelgė istorinių interjerų 
(aptarti 117 charakteringų objektų) raidą, išryškino jų tyrimo ir tvarkymo problemas.13 Ekspertų 
nuomone, susisteminta įvairiuose spaudiniuose išblaškyta informacija, apsvarstyti architektūros 
paveldo tvarkymo ir vertinimo klausimai, aktualūs paveldotvarkininkams. Pateiktos rekomendacijos 
ir išvados pripažintos kokybiškomis ir vertingomis paveldosaugos mokslui.14 Reikia pastebėti, kad šis 
projektas iš esmės susijęs ne su II, bet su III Programos uždaviniu. 

Projekto „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918–1940)“ 
(VAT–12048) vykdytojai tarpukario Vilnių ir Kauną siekė išanalizuoti kaip lietuvių tapatumo 
simbolius, pateikdami naujus literatūrologinius ir kultūrologinius tyrimus bei publikuodami 
reikšmingus to laikotarpio šaltinius, jie mėgino išplėtoti tarpdalykinę diskusiją apie Vilnių ir Kauną, 

                                                        
10

 Žr. projekto VAT-10001 ekspertinį vertinimą. 
11

 Žr. projekto VAT-10061 ekspertinį vertinimą. 
12 Ten pat. 
13 Žr. tyrimų projekto VAT-12042 baigiamąją ataskaitą. 
14

 Žr. tyrimų projekto VAT-12042 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
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kaip apie simbolines nacionalinės ideologijos, tautinio, valstybinio, kultūrinio, socialinio tapatumo 
formavimosi ir reprezentacijos erdves. Rengti seminarai, mokslinė konferencija, publikuotos dvi 
monografijos ir du straipsniai, nors pastarųjų sąsajos su projektu nefiksuojamos. Ekspertai pastebėjo 
vykdytojų darbų bendrosios problematikos stygių – projekto tikslas ir uždaviniai suformuluoti labai 
plačiai, dirbta įvairiomis kryptimis ir gauta kiek nevienalyčių rezultatų, nors atliktų darbų vertė 
nekelia abejonių: jie įdomūs ir kokybiški.15 

Projekto „Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos ir transformacijos“ 
(VAT–12031), 2012 03–2014 11 30) vykdytojos siekė atlikti istorinės LDK atminties ir modernaus 
XIX–XX a. tautinio tapatumo formavimosi tyrimus – analizavo Pažaislio kamaldulių eremo freskas bei 
skulptūras, siekdamos išryškinti viso ansamblio idėjinę programą, aiškinosi Švč. Mergelės Marijos 
gyvenimo istorijos ikonografijos paplitimą bei ypatybes. Tyrimų rezultatai pristatyti dviejose 
tarptautinėse ir keturiose nacionalinėse mokslinėse konferencijose, paskelbti 5 moksliniai 
straipsniai, parengtos dvi monografijos (viena jų publikuota). 

Projekto „Žygimanto Augusto ir LDK etmonų korespondencija: tarp valstybės ir individo“ (VAT–
12067) vykdytojas buvo įsipareigojęs ištirti, išversti į lietuvių kalbą, parengti spaudai ir 
suskaitmeninti Žygimanto Augusto laiškus etmonui Jonui Chodkevičiui. Dėl, ekspertų nuomone, 
pernelyg siauro empirinio požiūrio visų projekto mokslinių uždavinių realizuoti nepavyko.16 Nors 
gauti rezultatai pripažinti reikšmingais – parengtas laiškų rinkinys būtų naudingas kitiems tyrėjams, 
nutarta, kad projektas nebuvo įgyvendintas ir jo sutartis nutraukta. 

„Sovietmečio kolektyvinės ir kultūrinės atminties bei jos valdymo, tapatumo formų kūrimo 
politikos ir atminties kaitos, atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką“ klausimus analizavo šeši 
projektai.  

Projekto „Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis Gulago tremtinių liudijimuose“ 
(VAT–10025) vykdytojai inicijavo tyrimus, siekdami diferencijuoti tremtį išgyvenusių asmenų ir 
atskirų socialinių grupių patirtis, atskleisti, kaip formuojamas bendras kolektyvinis tremties liudijimų 
diskursas ir kokią įtaką tokie liudijimai daro tapatybių formavimo procesams. Tirta ir tremties 
liudijimų recepcija ir jų vaidmuo, kuriant bendrą komemoracijos politiką. Anglų kalba išleistas 
straipsnių rinkinys yra tarpdisciplininis, tarptautinio pobūdžio, atveria naujus tremties atsiminimų 
interpretavimo būdus (etinį, socialinį, psichologinį, literatūrologinį).17  

Įgyvendinant projektą „Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų 
diskursų santykiai“ (VAT–10048), siekta atskleisti pokomunistinės Lietuvos visuomenės ir išeivijos 
kolektyvinės (komunikacinės) atminties raišką bei transformacijas privačiajame lygmenyje, jos ryšį su 
viešaisiais kultūrinės atminties diskursais ir išeivių grupių bei kartų gyvenimo trajektorijomis. Rinkta 
empirinė medžiaga sovietmečio atminties žmonių gyvenimo istorijose tyrimams – 181 biografinis 
interviu Lietuvoje, Vokietijoje, Izraelyje ir Lenkijoje. Surinktų biografinių interviu pagrindu 
suformuotas „Nacionalinis gyvenimo istorijų archyvas“, parengta ir spaudai įteikta kolektyvinė 
monografija bei jos vertimas į anglų kalbą, suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija, spaudai 
pateikti 3 straipsniai anglų kalba. 

 Projektą „Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.“ (VAT–10009) vykdę istorikai inicijavo naujų 
stalininio laikotarpio istorijos klausimų tyrimus; suformulavo tikslus kelti politinius, socialinius, 
ekonominius klausimus, svarbius kolektyvinės atminties fragmentiškumo priežastims pažinti; siekė 
papildyti istoriografiją kompleksine stalinizmo inspiruotų transformacijų bei jų padarinių analize, 
suformuoti požiūrį į „lietuviško“ stalinizmo fenomeną, į mokslo apyvartą įtraukti naujų šaltinių ir kt. 
Jų rezultatai paskelbti 14 mokslinių straipsnių, skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose, 
parengtas dokumentų rinkinys. 

                                                        
15 Žr. tyrimų projekto VAT-12048 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
16 Žr. tyrimų projekto VAT-12067 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
17

 Mokslinių tyrimų projekto VAT-10025 ekspertinis įvertinimas. 
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Projekto „Sovietmečio intelektualai, sistema ir tapatumo paieškos (Lietuvos rašytojų atvejis)“ 
(VAT–12033) vykdytojas rašė monografiją, kuria siekė paaiškinti, kaip „atskiri oficialūs kūrėjai iš 
komunistinio ideologizavimo lauko perėjo į nacionalinio tapatumo stiprinimą“18. Autorius dalyvavo 
mokslinėse konferencijose, pateikė 3 straipsnius ir knygos rankraštį. Ekspertų vertinimu, gauta 
mokslinė produkcija yra vertinga daugeliu aspektų: tirta oficialių kultūros srities vadovų elgsena ir 
mąstymas; taikyta sociopolitinė perspektyva, intelektualų veikla įvesta į kintančios politinės aplinkos 
kontekstą (nuo stalinizmo iki Atgimimo); pateikta labai daug archyvinės medžiagos apie nesenus 
laikus ir veikėjus; vertingas lyginimas su kitų sovietinių respublikų rašytojų veikla ir galimybėmis.19 

Projektas „Sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimas: lyginamoji Vidurio–Rytų 
Europos analizė“ (VAT–12060, 2012 09–2014 12) įgyvendintas iš dalies. Ekspertai atkreipė dėmesį ir į 
trūkstamus koncepcinius komponentus, tyrimų siaurumą (dominuoja sovietmečio praktikų 
aptarimas).20 Paraiškoje buvo įsipareigota kartu su užsienio tyrėjais parengti kolektyvinę monografiją 
anglų kalba, tačiau knygos rankraštyje tokių užsienio autorių tekstų pasigendama, kaip ir šios srities 
užsienio mokslininkų recenzijų apie parengtą monografiją; vietoje įsipareigotų 4 straipsnių anglų 
kalba recenzuojamuose žurnaluose įteiktas vienas. Projekto rezultatai viešinti moksliniuose 
renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, žiniasklaidoje. Vis dėlto pripažįstama, kad projekto metu parengti 
straipsniai ir kolektyvinė monografija pakankamai kokybiški.21 

Projekto „Literatūros laukas sovietmečiu“ (VAT–12039) tikslas – parengti ir Lietuvių literat9ros 
ir tautosakos instituto svetainėje publikuoti interviu, padedančių geriau suprasti literatūros lauko 
struktūrą, literatūrinės komunikacijos ypatumus sovietinėje Lietuvoje, ciklą, paskelbti jų tyrimus. 
Vykdant šį projektą būta nesklandumų: ekspertų manymu, vykdytojai neįvertino interviu rengimo ir 
iššifravimo bei paruošimo publikuoti specifikos. Jiems nepavyko išleisti planuoto 15 a. l. interviu 
rinkinio, tačiau turimas maketas (apie 17 a. l.) ir leidyklos įsipareigojimas išleisti knygą. Knyga 
nutolusi nuo pirminio plano, dubliuoja LLTI svetainėje paskelbti interviu. Skelbiamų interviu vertė 
neabejotina, reikšmingi ir gerų įžvalgų pateikia straipsniai, nors jų analitiškumo laipsnis 
nevienodas.22 

„Lietuvių išeivijos atminties, savimonės ir išsaugoto tapatumo“ problematiką analizavo trys 
trumpumu išs iskyrę  Programos projektai; vienas iš jų siekė globalesnių tikslų – tirti tapatybės kaitą 
emigracijoje, du tyrė  palyginti siauras temas.  

Plačiausius uždavinius formulavo projekto „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas 
emigracijoje“ (VAT–10022). Nagrinėjant atskiras emigracijos iš Lietuvos bangas, siekta ištirti lietuvių 
tapatybės kaitą, jos išlaikymo būdus bei problemas. Surengtas seminaras ir 3 konferencijos, 
paskelbti 7 straipsniai ir dvi monografijos. Projektas tautinio tapatumo reiškinį tyrė remdamasis 
tarpdalykiniu požiūriu, nors pritrūko tyrimų rezultatų viešinimo užsienyje.23 

 Vykdydami projektą „Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos darbuose“ (VAT–10006),  
mokslininkai įvairiais aspektais aptarė lietuvių išeivijos teisininkų publikacijas, parengė jų biografijų ir 
bibliografijos duomenų bazę, organizavo konferenciją–seminarą, publikavo 4 straipsnius ir 
kolektyvinę monografiją. Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir teisės problematika analizuota kartu su 
valstybės ir teisinės tvarkos modeliavimu ateičiai. Dauguma išeivijoje publikuotų pasiūlymų gimė 
aptariant tarpukario metu išaiškėjusias problemas.24 

                                                        
18 Žr. tyrimų projekto VAT-12033 anotaciją. 
19

 Žr. tyrimų projekto VAT-12033 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
20

 Žr. tyrimų projekto VAT-12060 ekspertinį vertinimą. 
21

 Žr. tyrimų projekto VAT-12060 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
22 Plg. tyrimų projekto VAT-12039 ekspertinį vertinimą. 
23 Žr. tyrimų projekto VAT-10022 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
24

 Žr. tyrimų projekto VAT-10006 „Mokslinio tyrimo projekto baigiamąją ataskaitą“. 
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Projektu „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje“ (VAT–12056) 
siekta ištirti lietuvių tautinės katalikų bažnyčios (LTKB) narių etnoreliginio tapatumo kaitą ir įvertinti 
priklausomybės šiai religinei bendruomenei ir lietuvių tautinio identiteto išlaikymo diasporoje ryšį. 
Rezultatai: Skrantone (JAV) surinkta vaizdinė, garsinė bei archyvinė medžiaga apie paskutinę 
minėtos bažnyčios parapiją ir sukurtas dokumentinis filmas, surengta mokslinė konferencija, spaudai 
parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Ekspertai atkreipė dėmesį į kruopštų istorinį tekstų 
pagrindimą, taip pat pastangas taikyti sociologinius metodus. Projekto vykdytojai nustatė LTKB 
etnoreliginio ir socialinio tapatumo raidos ypatumus, jos veikimo principus bendresniuose 
krikščioniškosios tradicijos ir išeivijos religinės bei bendruomeninės veiklos kontekstuose, išryškino 
tolesnių tyrimų perspektyvas.25 

„Atminties politiką dabartinėje Lietuvoje“ tiesiogiai analizavo dviejų projektų vykdytojai. Jie 
pasiekė kai kurių pagal 2.4 priemonę lauktų rezultatų: ištyrė pagrindinius dabartinės kolektyvinės 
atminties formavimo tikslus, priemones bei rezultatus, lietuvių tapatumo ir istorinės atminties 
sąveiką su kitų tautų didžiaisiais naratyvais, nustatė naujųjų atminties politikos siužetų sąveiką su 
dabartinės užsienio politikos (tiesa, iš esmės apsiribota problemomis, kilusiomis dėl priklausymo ES) 
prioritetais. 

Projekto „Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos urbanistinėse erdvėse“ (VAT–
10001) rezultatai: išleista monografija ir du straipsnių rinkiniai, surengtas 31 seminaras. Projektas 
išanalizavo atminties kultūrų formavimo strategijas Lietuvos urbanistinėse erdvėse XIX a. pab.–XXI a. 
pr. Aptartas atminimo kultūros ir komunikacinės atminties bei dominuojančios atminties kultūros 
santykis, ištirta skirtingų epochų atminties kultūrų formavimo specifika.26 Teorinių ir empirinių 
tyrimų išvadose apibrėžti atminties kultūrų transformacijas lemiantys veiksniai (politiniai, socialiniai, 
kultūriniai) ir pats atminties kultūrų kitimo procesas Lietuvoje nuo XIX a. pab. iki XXI a. pr. Įvertintas 
miesto, muziejaus–memorialo, kultūros politikos, tautinių ir socialinių mitų vaidmuo šiame procese, 
apibrėžti 5 aptariamojo laikotarpio atminties kultūros kitimo etapai Lietuvoje. Projekto dalyviai, 
rengdami seminarus, ypač aktyviai viešino tyrimų rezultatus. 

Tęstinio projekto „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys“ (VAT–10028) 
ir „Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio įtvirtinimo įrankis“ (VAT–12030) 
mokslininkų grupė nagrinėjo Lietuvos istorinės atminties diskursą, siekė konceptualizuoti istorinės 
atminties ir politinės sąmonės santykį, stengdamiesi atsakyti į klausimą, kokį geopolitinį ir 
geokultūrinį tapatumą kuria modernios Lietuvos istorinės atminties diskursai, išryškinti 
dominuojantį istorinį naratyvą ir jį struktūruojančius interesus, į tyrimų lauką įtraukdami Lenkijos, 
Rusijos, Baltarusijos ir ES istorijos politiką. Rezultatai: projekto I etapo metu išleistos trys studijos ir 
mokslinių straipsnių rinkinys, rekomendacijos politikos formuotojams, surengti du tarpdisciplininiai 
seminarai–diskusijos, atlikta 20 pusiau struktūruotų giluminių interviu su politinio elito atstovais ir 
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa; II etapo metu parengtos ir išleistos 2 mokslo studijos, 
parengta monografija, publikuotas 1 ir parengti dar 3 moksliniai straipsniai; parengta nemažai kitos 
mokslinės produkcijos (pateiktos rekomendacijos istorijos politikos formuotojams, projekto 
rezultatai pristatyti 2 seminaruose–diskusijose ir 13–oje pranešimų tarptautiniuose bei 
nacionaliniuose renginiuose).27 Mokslininkai įvardino pagrindines Lietuvos istorijos politikos 
problemas.  

Svarbesnėmis II uždavinio išvadomis laikytini šie projektų vykdytojų apibendrinimai bei 
įžvalgos. 

Kaip minėta, pastebimas kompleksiškas ir kokybiškas XIX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos atminties 
kultūrų tyrimų proveržis (VAT–10001). Tai leido suformuluoti šias teorines išvadas: 1) atminties 

                                                        
25 Žr. tyrimų projekto VAT-12056 baigiamosios ataskaitos ekspertinį vertinimą. 
26 Žr. tyrimų projekto VAT-10001 baigiamosios ataskaitos pagrindinių rezultatų santrauką. 
27

 Žr. tyrimų projekto VAT-12030 ekspertinį vertinimą. 
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kultūros turi tendenciją nuolat kisti, bet jos gali pasiekti dominuojantį vaidmenį visuomenėje, 
formuoti tapatybes; 2) jos transformuojasi keičiantis politinėms santvarkoms, visuomenės 
lūkesčiams, vidaus ir užsienio politikai bei kartoms; 3) atminties kultūrų gimimo vieta yra muziejus-
memorialas; jos iš prigimties politizuotos; 4) centriniais atminties kultūrų elementais laikytini 
tautiniai ir socialiniai mitai; pastarieji ypač svarbų vaidmenį atliko komunistinėse valstybėse – taigi ir 
sovietmečiu Lietuvoje; 5) centrinė atminties kultūrų raiškos vieta yra miestas; 6) dominuojantį 
statusą pasiekusios atminties kultūros stipriai veikia paralelias kultūras, tačiau jos visada 
koegzistuoja; 7) Vidurio ir Rytų Europoje sostinė, jei ji sukaupia atitinkamą ekonominį, politinį ir 
kultūrinį kapitalą, gali tapti visos šalies atminties kultūrų veidrodžiu; 8) komunikacinės atminties 
lygmenyje dažnai aptariami elementai gali tapti naujų atminties kultūrų pagrindu.28  

Analizuojant LDK istorijos fenomenus, jų poveikį moderniems tautiniams tapatumams ir 
atminčiai (VAT–10061), subrandinta idėja sukurti naują kolektyvinę LDK istorijos sintezę, kurioje 
nesikartotų žinoma kronika, o būtų ginčijamasi dėl ašinių LDK istorijos momentų. Tyrimams taikyta 
„atminties vietų“ teorija; prieita prie išvados, kad identifikuojant tokias vietas svarbu derinti visų LDK 
sudariusių tautų požiūrius; tokiu daugiaperspektyvumu grįstos „atminties vietos“ konstruoja naują ir 
atvirą, nacionalistinį ir liberalųjį naratyvus, peržengiančius „didįjį pasakojimą“. Projektas LDK 
tradicijos ir atminties recepciją XIX–XXI a. nagrinėjo, atskleisdamas rusų mažumos Lietuvoje atvejį. 
Tyrimai parodė, kad senosios Lietuvos vaizdavimas XX a. I pusės rusų literatūroje buvo įkūnytas 
valstybės atkūrimu ir iš esmės sutapo su lietuvių „garbingos senovės“ vaizdiniu. Sovietmečiu 
autentiška istorinė rusų atmintis, įskaitant LDK atmintį, iš esmės buvo niveliuojama. Atgimimas ir 
komunizmo žlugimas iš naujo aktualizavo Lietuvos rusų istorinio tapatumo paieškas įvairiomis 
kryptimis.29  

Išanalizavus istorijos politiką (VAT–10028, VAT–12030), daromos išvados, kad esama 
„tradicinės“ istorijos politikos tikslų ir dominuojančio mokslinio rašymo apie istoriją prieštaravimų; 
todėl istorijos politika turi būti formuojama, suvokiant, kokios yra jos veikimo istorizmo sąlygomis 
implikacijos. Atliktos ES, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos istorijos politikos studijos patvirtina prielaidą, 
kad istorijos politika priklauso nuo politinių jėgų konfigūracijos ir nuo (geo)politinių jų preferencijų. 
Pastarosios iš dalies lemia, kokią praeities versiją istorijos politika palaikys. Kita vertus, galima 
nustatyti, kas sudaro kiekvienos valstybės istorinio naratyvo „šerdį“, kurią ji siekia apsaugoti savo 
istorijos politika. Antrojo pasaulinio karo ir komunizmo interpretacijos – jautresnės nei bet kokie kiti 
alternatyvūs pasakojimai, jos sukelia sunkiai išsprendžiamus tų pasakojimų konfliktus.30 
Pateikiamose rekomendacijose valstybinę istorijos politiką siūloma grįsti principais, garantuojančiais 
tautos ir valstybės istorinį tęstinumą, aiškiai apibrėžtomis vertybinėmis pamatinių šios politikos 
tikslų ir uždavinių nuostatomis, nuolatiniu bendradarbiavimu ir konsultacijomis su suinteresuotomis 
visuomenės grupėmis ir istorikų bendruomene. 

Analizuojant įvairių tautų (lietuvių, latvių, lenkų) ir socialinių grupių (vaikų, moterų, vyrų) 
tremtinių patirtis bei jų įtaką individualių ir kolektyvinių tapatybių formavimuisi, taip pat tremties 
komemoraciją ir šiuolaikines jos trauminės patirties reprezentacijas (VAT–10025), atkreiptas 
dėmesys, kad tremties atsiminimai vertintini ne tik kaip įprastinė priemonė, padedanti formuoti 
politinius diskursus, bet ir kaip atskirų asmenų, genderinių, etninių bei socialinių grupių patirties 
tyrimo šaltinis. Nustatyta, kad tremties patirtys savaip formavo kiekvienos iš tų grupių individualias 
ir kolektyvines tapatybes bei išgyvenimo strategijas, kad tremties patirčių transkripcija atsiminimų 
forma buvo ne mažiau reikšminga nei jų komemoracija ir reprezentacija, formuojant viešąjį tremties 
diskursą. Į tyrimų kontekstą bene pirmą kartą patekę tarpininkų (dažniausiai artimųjų ir giminaičių) 

                                                        
28 Žr. tyrimų projekto VAT-10001 baigiamosios ataskaitos išvadas bei rekomendacijas. 
29 Žr. tyrimų projekto VAT-10001 baigiamosios ataskaitos išvadas bei rekomendacijas. 
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parašyti tremtinių atsiminimai atskleidžia trauminės atminties kaip „asmeninio paveldo“ 
problematiką ir siūlo alternatyvius tremties patirčių reprezentacijos būdus. 

Nagrinėjant sovietmečio atmintį gyvenimo istorijose (viešųjų ir privačiųjų diskursų santykius) 
(VAT–10048), daugiausia remiantis biografinių istorijų tyrimais, nustatyta, kad sovietmečio periodai 
skirtingai atsispindi jų metu gyvenusių žmonių atmintyje. Tyrimo rezultatai leido patikslinti ir 
palyginti kartų (jos išskiriamos dvi) tapatumo požymius bei sovietmečio atminties bruožus. Atskleisti 
socialinių ryšių veiksniai (blatas ir kyšiai), nulėmę nelygių galimybių ir distancijos tarp žmonių 
susiklostymą. Pagrįsta, kad (ne)prisitaikymo sovietmečiu strategijoms ypač svarbūs šeimos 
kontekstai, o nostalgijos sovietmečiui turinys yra labai kompleksiškas – jame persipina ideologinio 
laikmečio nulemtos ir universalios bendražmogiškosios vertybės bei idėjos. 

Analizuojant stalininio režimo politiką Lietuvoje, paskatinusią etnokultūrinio / konfesinio 
tapatumo transformavimo priežastis (VAT–10009), išryškintos sąlygos, lėmusios tautinio / konfesinio 
/ etnokultūrinio tapatumo transformavimo priežastis bei aplinkybes, ir įvairių gyventojų grupių 
pastangos išsaugoti svarbiausias vertybes. Tyrimai leido įžvelgti Lietuvos specifiką, išryškinti 
būdingus kolektyvinio tapatumo bruožus („tautinio komunizmo“ perspektyvą, specifinės 
ekonominės raidos įtaką, inteligentijos indoktrinavimo pasekmes, bažnytinio pogrindžio 
funkcionavimo svarbą, lenkiškojo Lietuvos regiono identiteto kaitą ir kt.).31 

Išanalizavus sovietmečio intelektualų (rašytojų) santykį su sistema ir jų tapatumo paieškas 
(VAT–12033), akcentuojamos trys tezės: 1) Lietuvos rašytojai buvo aktyvūs sovietinės 
modernizacijos dalyviai ir kartu jos rezultatas, energingai įsitraukę į lietuviškojo etninio 
partikuliarizmo formavimą internacionalizmo politikos lauke ir ilgainiui vis labiau eskalavę lietuvišką 
nacionalinį tapatumą; 2) rašytojams buvo būdingos netvarkingos trajektorijos, jas nemaža dalimi 
ribojo Lietuvos kultūriniame isteblišmente nusistovėjęs partikuliarizmo modelis, disciplinavęs 
rašytojų veikimą bei pasirinkimus; 3) sovietmečio pradžioje ideologų ir kultūrininkų įtvirtintas 
lietuvių kaip praeityje nuolat engtos tautos (liaudies) vaizdinys, 9 dešimtmetyje buvo 
transformuojamas į vaizdinį apie sovietmečiu engtą lietuvių tautą. Rašytojų veiklos dinamiką 
nemenkai lėmė ne vien laikmečio pokyčiai, bet ir skirtingų kartų bruožai.  

Tyrinėjant XVII–XVIII a. krikščioniškąją ikonografiją (VAT–12031), nustatyta, kad Švč. Mergelės 
Marijos gyvenimo istorijos atvaizdų sklaida Lietuvoje nebuvo intensyvi, vyravo keli ikonografiniai 
tipai, kurie sekė Europoje susiformavusiomis kanoninėmis ikonografinėmis schemomis; didžiausią 
įtaką Lietuvos sakralinei mariologinės tematikos tapybai darė italų ir flamandų meistrų kūryba.32  

Apibendrinant apklaustų sovietinio laikotarpio literatūros lauko dalyvių (rašytojų, vertėjų, 
redaktorių, literatūrinių institucijų darbuotojų) interviu (VAT–12039), pirmą kartą lietuvių 
literatūrologijoje išsamiau tyrinėjami oficialaus ir neoficialaus literatūrinio gyvenimo sovietmečiu 
santykiai. Oficialūs ir oficioziniai literatūriniai ryšiai, kurie buvo įgyvendinami kaip Sovietų Sąjungos 
kultūros politikos dalis, tapdavo ir privačių bičiulysčių pradžia. Tiek oficialiais, tiek privačiais keliais 
sovietmečiu gaunamos knygos reikalavo pažinčių, tam tikro pasitikėjimu grįsto komunikacinio tinklo, 
o skaitymas buvo svarbi, konstruktyvi neoficialiojo literatūrinio gyvenimo forma. 

Lyginant sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimą Vidurio–Rytų Europoje (VAT–
12060), konstatuota, kad sovietų sociokultūrinėje erdvėje kaip politinė religija dominavo 
bolševizmas. Įvardintos sovietinės komunikacijos ir ideologinio racionalumo apraiškos posovietinės 
nomenklatūros raidoje. Sovietinio bolševizmo ir posovietinio nacionalizmo, kaip politinės religijos, 
vertinimas leidžia kitaip pažvelgti į daugelį šiuo metu vykstančių procesų ir juos geriau suvokti. 
Didėjantys emigracijos ir migracijos srautai, nuosavybės teisių liberalizavimas (žemės pardavimas 
užsieniečiams), didėjanti šeimos formų įvairovė (registruota partnerystė ir tos pačios lyties asmenų 
santuokos galimybė), taip pat feministiniai judėjimai („tradicinio“ patriarchalinio autoriteto kritika), 

                                                        
31 Žr. projekto VAT-10009 metinės ataskaitos dėstomąją dalį. 
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 Žr. tyrimų projekto VAT-12031 ekspertinį vertinimą. 
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kalbos formų diversifikacija ir naujų sociolektų formavimasis Lietuvoje dažnai suvokiami kaip grėsmė 
tiems dalykams, kurie visuomenėje buvo laikomi „šventais“. Vis dėlto tai yra skausmingas kultūrinės 
ir psichologinės modernizacijos, individualizacijos ir sekuliarizacijos procesas su visomis jam 
būdingomis kontrreakcijomis. 

Lietuvių tautinio identiteto emigracijoje problemų tyrimu (VAT–10022) užčiuoptos naujos 
transnacionalinės lietuvių migracijos apraiškos. Transnacionalumo paradigma tinkama tiek migrantų 
socialinių bei kultūros papročių ar praktikų analizei atlikti, tiek ir jų tapatumo kaitai fiksuoti, kai 
siekiama individo tarptautinio mobilumo perspektyvą priešpriešinti makro lygmens procesams.33 

Ištyrus Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios (VAT–12056) etnoreliginį tapatumą, daromos 
išvados, kad atsiskyrusi nuo Romos katalikų bažnyčios, ji sukūrė savarankišką sėkmingo 
funkcionavimo sistemą. Pirmaisiais raidos dešimtmečiais stengtasi išlaikyti etnines tradicijas, religinį 
išskirtinumą (plėtota dogmatika, apologetika). Šiandieninėje bendruomenėje etniškumas yra susijęs 
su šeimų istorijų išsaugojimu, bažnyčia, kaip socialinė organizacija, iš monoetninės virsta 
multietnine, multikultūrine. Jos narių etnoreliginio tapatumo raidai XX–XXI a. būdingos ir kitose 
emigrantų palikuonių bendruomenėse vyraujančios tendencijos: etninis tapatumas trapesnis, o 
religinis – mažiau kintantis dėmuo. Religinis tapatumas savuoju pastovumu prisideda prie etninio 
tapatumo tvarumo diasporoje.34 

Lietuvių išeivijos teisininkų publikacijų tyrimas (VAT–10006) atskleidė jų savimonės raidą: 
daroma išvada, kad dauguma darbų buvo skirta praeičiai arba ateičiai, buvusiai arba būsimai Lietuvos 
valstybei ir teisei, tirta valstybės ir teisės istorija, ypač Lietuvos 1918–1940 m. valstybinis teisinis 
gyvenimas. Išeivijoje atliktas kritiškas sovietinės valstybinės ir teisinės tikrovės Lietuvoje vertinimas. 
Prieš 1990 metus, diskutuojant apie išsilaisvinsiančios Lietuvos valstybės ir teisės ateitį, dalyvavo daug 
vyresniosios kartos žmonių. Dirbta suvokiant, kad, atsikuriant valstybei, ateities politinę, socialinę ir 
ūkinę santvarką pasirinks ir galutinai nustatys pati tauta, gyvenanti ir dirbanti Lietuvoje. 

Baigiant projektą „Lietuvos architektūros paveldo istoriniai interjerai nuo XV a. iki XIX a. 
vidurio“ (VAT–12042), pateiktos rekomendacijos, skirtos istorinio interjero tyrimams tobulinti; 
parengtos konkretaus interjero menotyrinės studijos daugiau įtraukė dailės istorikus. Taip pat 
pateiktos rekomendacijos dėl interjero restauravimo bei atkūrimo darbų metodinių krypčių, dėl 
galimo jų taikymo, atsižvelgiant į architektūros paveldo tipologinių grupių specifiką, taip pat 
pasiūlymai dėl istorinių interjerų pritaikymo darbų bei interjero tvarkybos darbų projektavimo 
proceso tobulinimo. 

II uždavinio projektai aprėpė teminiu ir chronologiniu požiūriais labai skirtingą problematiką, 
daugelis jų koncentravosi į gana siaurų temų tyrimus. Mokslininkų surinkti ir apibendrinti empiriniai 
duomenys pasitarnaus naujiems darbams. Kiti darbai ir specialūs tyrimai leido patikrinti kai kuriuos 
teorinius konceptus, suformuluoti platesnes teorines bei empirines išvadas. 

 

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

Pagal programos III uždavinį vykdytas 21 projektas, dešimt iš jų baigti 2014 metais. Iš viso šio 
uždavinio projektus vykdė 99 mokslininkai. Du projektai buvo individualūs. Dauguma projektų truko 
2 metus, trys projektai vykdyti keturis mėnesius. 

3.1 priemone siekta atlikti kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimus (materialiojo ir 
nematerialiojo kultūros paveldo identifikavimo, jo vertės samprata, paveldo sklaida etninėse ir 

                                                        
33 Žr. tyrimų proceso VAT-10022 baigiamąją ataskaitą. 
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religinėse bendruomenėse, socialinėse grupėse ir pan., poveikis visuomenei), temas tyrinėjo 14 
projektų, tačiau 10 III uždavinio projektų integravo 3.1 ir 3.2 priemones. Projektai, derinę 3.1 ir 3.2 
priemones, skaitmenino surinktus duomenis, kūrė naujus skaitmeninius archyvus.  

3.1 priemonės temai „Paveldo samprata, pažinimas ir apsauga“ buvo skirti trys projektai, kurių 
metu sukurti nauji archeologinio paveldo vertinimo, įpaveldinimo ar regeneravimo metodai, 
sukaupti, susisteminti bei išanalizuoti archeologinio paveldo duomenys. Išskirtinis šių projektų 
bruožas – praktinis projekto duomenų pritaikymas, paveldo politikos formavimas.  

Pavyzdžiui, projekto „XVI a. pab. – 1940 m. Lietuvos karinio paveldo objektų (statinių, jų 
kompleksų, vietovių) tyrimai“ (VAT–12038) metu sukurta nauja architektūrinio–urbanistinio 
potencialo vertinimo metodika, surinkta archyvinė medžiaga apie architektūrinius karo objektus, 
užfiksuota ir ištirta jų būklė. Projekto tyrėjai pateikė rekomendacijas, kaip praktiškai pritaikyti šį 
architektūrinį paveldą: karo objektai gali ir turi būti efektyviai panaudojami, kuriant urbanistinę 
miesto struktūrą, rajonų ir miestų įvaizdį; jie gali tapti pėsčiųjų zonomis ir kt. Projekto rezultatai 
paskelbti išsamioje, gausiai iliustruotoje monografijoje, 3 moksliniuose straipsniuose ir 30 tekstų, 
duomenų bazėje. Tiesa, ekspertai pasigedo konkrečių pasiūlymų dėl paveldo saugojimo 
(panaudojimo).  

Projekto „Paveldotyra: materialumo ir nematerialumo aspektai Lietuvos tarpukario (1918–
1940) architektūroje“ (VAT–12057) vykdytojai sukūrė XX a. pradžios architektūrinio paveldo 
įpaveldinimo metodologiją, integruojančią paveldosaugos teoriją, architektūros istoriją ir 
šiuolaikines technologijas. Sukurtas virtualus tarpukario architektūrinių reikšmių žemėlapis 
(ataskaitoje pateiktas koncepcinis šio žemėlapio modelis), AUTC duomenų bazę projekto vykdytojai 
papildė 80 registruotų objektų. Ekspertų nuomone, projekto metu parengtoje monografijoje „bene 
pirmą kartą kompleksiškai nagrinėjamas Lietuvos tarpukario architektūros ir urbanistikos paveldas 
šiuolaikinių paveldosaugos tendencijų kontekste – mėginant suderinti materialiąsias ir 
nematerialiąsias vertes“35. Projekto vykdytojai rezultatus paskelbė 4 straipsniuose, spaudai įteikė 
monografiją.  

Projektu „Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys“ (VAT–
12053) buvo siekiama pagrįsti naujus plytų mūro architektūros paveldo regeneravimo metodus ir 
išryškinti Panemunės pilių pritaikymo visuomenės poreikiams galimybes. Vykdydami projektą, 
tyrėjai atliko išsamią Panemunės pilių aplinkos kraštovaizdžio, pasiekiamumo, panaudojimo, 
architektūros ir inžinerinių sistemų analizę. Apibendrindami tiriamų objektų vertinimų rezultatus, 
projekto vykdytojai pasiūlė naujai įvertinti Panemunės pilių pasiekiamumą, konstatavo kompleksinio 
požiūrio į regeneruojamus kultūros paveldo objektus stygių, įvardino Panemunės pilių inžinerinių 
sistemų sprendimų iššūkius bei pabrėžė, kad būtina naujai įvertinti kultūros paveldo objektų 
energetinį efektyvumą, numatyti priemones jam pagerinti. Tyrimų rezultatai pristatyti kolektyvine 
monografija, mokslo studija ir 6 moksliniais straipsniais. 

3.1 priemonės temą „Kultūros paveldas kaip Lietuvos visuomenės tapatumo raiška“ tyrė keturi 
projektai. Tiesiogiai šią temą atitiko vienas projektas – „Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo 
išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje gyvensenoje“ (VAT–12055). Jo vykdytojai tyrė gausų tekstilės 
paveldą, sukauptą penkiuose muziejuose. Tyrėjai analizavo verpalų sudėtį, spalvų išgavimo 
technologijas, pynimų būdus, gilinosi į rekonstrukcinių peraudimų galimybes. Ekspertai pabrėžė 
atliktų liaudies tekstilės tachnologinių tyrimų svarbą, tačiau pasigedo projekto paraiškoje deklaruoto 
tarpdisciplininio požiūrio, kuris turėjo apimti etnologinius ir technologinius aspektus, bei geriau 
išryškintų regionų specifikų. Projekto metu parengti 7 kolektyviniai moksliniai straipsniai, sudaryti du 
rekonstruotų audinių albumai.  
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 Žr. baigiamosios ataskaitos ekspertinį įvertinimą. 
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Egodokumentinio paveldo tyrimus atliko projekto „Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (VAT–
10057) tyrėjai. Projekto vykdytojai siekė identifikuoti, surinkti bei pristatyti egodokumentinį paveldą 
virtualioje erdvėje Europos ir viso pasaulio tyrėjams. Projekto metu buvo nustatyti nauji 
egodokumentų telkiniai Lietuvos ir užsienio archyvuose bei bibliotekose, sukurti ir integruoti į 
Lietuvos ir tarptautines infrastruktūras nauji itin didelės apimties duomenų masyvai. Projekto metu 
buvo sukurta elektroninė duomenų bazė, elektroninis egodokumentikos portalas (ekspertų 
manymu, svetainė). Ekspertų nuomone, projekto rezultatai vertingi, nors jų kokybei įtakos turėjo 
pernelyg plati projekto tematika. Projekto vykdytojai parengė 10 straipsnių, 2 vertimus, sudarė ir 
parengė 3 leidinius, 22 straipsnius. 

Tiriant etninės architektūros paveldą, buvo renkama istorinė, archyvinė, architektūrinio 
paveldo objektų medžiaga, identifikuojami kultūros paveldo objektai natūroje, aprašoma jų būklė, 
nustatoma gyvenviečių ir atskirų objektų urbanistinė ir kultūrinė vertė. 

Pavyzdžiui, vykdant projektą „Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo 
archyvas“ (VAT–10015), buvo siekiama sukurti specializuotą, mokslininkų pildomą bei atnaujinamą, 
internetu prieinamą ir aktyviai visuomenės lankomą skaitmeninį Lietuvos architektūros istorijos ir 
paveldo archyvą. Ekspertai nurodo, kad tokia duomenų bazė sukurta, joje patalpinti 1354 
suskaitmeninti objektai, parašyti jų moksliniai pristatymai.  

Projekto „Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų etninės architektūros tyrimai“ (VAT–10047) 
dalyviai analizavo mažai tyrinėtus arba visai netirtus etninės architektūros objektus – miestelius, 
klebonijų sodybas, špitoles, šventorių tvoras, vartus ir kt. Mokslininkai surinko daugiau nei 900 vnt. 
ikonografinės medžiagos (išrašų, brėžinių, piešinių, senų nuotraukų kopijų), tirtus objektus užfiksavo 
nuotraukose, kurių padarė daugiau nei 1600. Projekto metu surinkta medžiaga panaudota ruošiant 
„Architektūros istorijos“ IV tomo tekstus, be to, projekto vykdytojai parengė 4 mokslines 
publikacijas.  

Projekto „Lietuvos dvarų sodybos: atlasas. Daugiatomio leidinio I tomo „Šilalės rajono 
savivaldybė“ parengimas“ (VAT–10070) tyrėjai pradėjo formuoti kompleksišką dvarų sodybų 
duomenų bazę, paremtą šaltinių, istoriografijos, ikonografijos, lauko tyrimų ir apmatavimų 
duomenimis. Projekto metu buvo parengti 133 dvarų sodybų aprašai, kuriuose pristatyta jų istorinė 
sudėtis ir raida, savininkai, apibūdinta istorinė ir architektūrinė vertė, parengtas Šilalės rajone 
buvusių dvarų sodybų lokalizacijos žemėlapis. Projekto rezultatai apibendrinti parengtame atlase.  

Trys projektai nagrinėjo 3.1 priemonės temai „Kultūros paveldo funkcionavimas Lietuvos 
visuomenėje“ priskirtinas problemas. Šiuos projektus vykdę tyrėjai gilinosi į Lietuvos etninių ir 
religinių bendruomenių kultūrinį paveldą. Buvo surinkta ir ištirta archyvinė medžiaga, spaudai 
parengti rašytiniai etninio–religinio paveldo šaltiniai, sukaupti ir susisteminti vaizdiniai duomenys ir 
artefaktai.  

Pavyzdžiui, projekto „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę 
informacinę sistemą“ (VAT–12018) vykdytojai sukūrė naują artefaktų rinkimo metodiką, ištyrė 112 
senųjų Klaipėdos krašto kapinių. Vykdant tyrimą, buvo fiksuojami, sisteminami ir inventorizuojami 
istoriniai bei gamtiniai artefaktai. Tyrimų rezultatai paskelbti 19 mokslinių straipsnių ir kolektyvinėje 
monografijoje, sukurtas susistemintas istorinių kapinių duomenų masyvas. Projekto metu surinkti 
duomenys kaupiami skaitmeninėje talpykloje. Ekspertų nuomone, rimtas projekto rezultatų 
trūkumas yra nesukurta Klaipėdos krašto konfesinio paveldo medijų duomenų saugykla – 
tarpdisciplininė geografinė informacinė sistema, kurią sukurti projekto vykdytojai buvo numatę 
projekto paraiškoje, bet neįvykdė dėl sumažinto projekto finansavimo. Ekspertų požiūriu, šį tikslą 
buvo galima realizuoti, pasinaudojant kitomis galimybėmis. 

Lietuvos sentikių raštija ir ikonų tapytojo I. Michailovo veikla buvo tiriama projekte „Lietuvos 
sentikių kultūros paveldas XVIII–XX a.: raštijos paminklai ir ikonų tapyba, Lietuvos sentikių paveldas“ 
(VAT–12071). Projekto vykdytojai spaudai parengė Lietuvos ir Rusijos sentikių raštijos šaltinį, studiją 



25 

apie I. Michailovą, XVIII–XIX a. I pusės sentikių bepopių religinio gyvenimo šaltinių rinkinį, sukūrė 
Lietuvos sentikių kultūros paveldo duomenų bazę. 

Vykdant projektą „Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir kultūrinio gyvenimo 
skleidėjas“ (VAT–12012), surinkta ir aprašyta archyvinė medžiaga, susijusi su Lietuvos ir Lenkijos 
tyrėjo Jano Karlovičiaus moksline bei kultūrine veikla, ištirti jo lituanistiniai darbai (lietuvių kalbos ir 
folkloro tyrimai), lenkų kalbotyra (tarminė leksikografija), sukurta J. Karlovičiui skirta svetainė. 
Ekspertai pastebi, kad projekto vykdymo laikas buvo sutrumpintas, dėl to atsisakyta skaitmeninti J. 
Karlovičiaus archyvą bei parengti monografiją, tačiau mokslininkai paruošė 11 straipsnių vietoje 
planuotų septynių.  

Muzikinės kultūros paveldo tyrimus atliko projekto „XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo 
atodangos: daugiakultūriškumo aspektas“ (VAT–12043) vykdytojai. Projekto metu surinkta gausi 
archyvinė medžiaga, duomenys susisteminti, atlikta jų analizė. Tyrimų metu nagrinėti archyviniai 
šaltiniai Lietuvos ir užsienio (Lenkijos, Rusijos) bibliotekose, muziejuose, archyvuose. Pasitelkę 
daugiakultūriškumo perspektyvą, mokslininkai pateikė naujų ir vertingų įžvalgų apie XVI–XIX a. 
Lietuvos muzikinį gyvenimą. Projekto rezultatai paskelbti 20 mokslinių straipsnių (jų rinkinys įteiktas 
spaudai). 

Projekto „Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida“ (VAT–
10039) tyrėjai atliko tarpdalykines rašytinio lituanistikos paveldo – dvikalbių XVII–XVIII a. rankraščių, 
vokiečių ir lotynų kalbomis parašytos lietuvių kalbos gramatikos ir vieno trikalbio žodyno – 
ortografinę, tekstologinę ir grafologinę analizes. Projekto duomenys publikuoti monografijoje, 
dviejuose mokslo straipsniuose ir penkiose mokslo šaltinių publikacijose.  

Projektas „Lietuvių egzodo paveldo likimai“ (VAT–10014) buvo skirtas lietuvių išeivijos 
archyviniam palikimui sisteminti. Jo metu Lietuvos archyvuose rinkti duomenys apie egzodo paveldą, 
skaitmeninta archyvinė medžiaga, kurta egzodo paveldo archyvinių duomenų bazė „Sietynas“. 
Ekspertų vertinimu, iš esmės, surinkta medžiaga turi praktinės vertės, tačiau duomenų bazės 
funkcionavimas nėra sklandus ar išbaigtas. Projekto metu parengtos keturios šaltinių publikacijos. 

3.2 priemonę „Kultūros paveldo ir tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros (paveldo 
skaitmeninimas, materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo duomenų bazių kūrimas)“ 
įgyvendinę projektai siekė sukurti moderniems paveldo ir tapatumo tyrimams reikalingą bazę.  

Pavyzdžiui, bibliografinio žodyno ir daugialypio istorinio–kultūrinio paveldo vadovą – Lietuvos 
dailininkų žodyną – sudarė projekto „Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2–4: XIX–XX a. Daugiatomio 
žodyno rengimas, 2–o ir 3–o tomų leidyba“ (VAT–10018) tyrėjai. Mokslininkai kūrė biogramas, rengė 
leidinius spaudai. Projekto metu surinkti, apibendrinti ir patikslinti ankstesnių dailėtyrininkų surinkti 
duomenys. Parengtame žodyne pateikiami 3 tūkst. Lietuvos ir išeivijos žinomų bei mažiau garsių 
dailininkų gyvenimo ir kūrybos duomenys. Ekspertų teigimu, projekto metu buvo sukurtas itin 
vertingas žinių šaltinis.  

Vykdant architektūrinio paveldo tyrimus, buvo parengtas „Vadovas po Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę“ (VAT–10026), kuriame pateikti projekto vykdytojų surinkti ir susisteminti 
ikonografiniai bei rašytiniai duomenys apie LDK dailės ir architektūros paveldą, esantį Lietuvoje ir 
kitose šalyse, ir kokybiškos objektų nuotraukos, originalios iliustracijos bei žemėlapiai. Ekspertai 
pabrėžia projekto rezultatų, leidžiančių geriau pažinti LDK kultūros paveldo, ypač dailės ir 
architektūros paminklų, savitumą, mokslinį ir praktinį vertingumą.36 

Projekto „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai, remiantis archeologijos paveldo 
tyrimais Lietuvoje“ (VAT–12052) vykdytojai iš archeologinių duomenų nustatė ankstyvųjų baltų 
etninio, kultūrinio, socialinio, religinio tapatumo bruožus ir jų raišką. Duomenis apie 532 
gyvenamuosius ir laidojimo paminklus tyrėjai rinko Lietuvos ir užsienio šalių archyvuose, muziejuose 
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bei bibliotekose, jie išžvalgė 500 II–I tūkst. pr. Kr. gyvenamųjų ir laidojimo objektų Vakarų, Rytų, 
Šiaurės ir Pietų Lietuvoje, išanalizavo kai kurių mikroregionų gyvenamųjų ir laidojimo objektų 
įrengimą bei juos supančią gamtinę aplinką ir kt. Sukaupti duomenys paskelbti tiriamų paveldo 
objektų archeologinių duomenų bazėse – kataloguose, elektroniniame puslapyje ir monografijoje.  

Vykdydami projektą „Teminė tarmių duomenų bazė „Tradiciniai lietuvių verslai“ (VAT–10004), 
tyrėjai kūrė internetinę duomenų bazę ir ja siekė dvejopo tikslo – pateikti garso įrašus, Lietuvių 
kalbos atlasą bei A. Salio kartoteką ir panaudoti sukauptus duomenis senovės lietuvių verslams 
(gyvulininkystei, žemdirbystei ir bitininkystei) populiarinti. Ekspertai šį projektą įvertino kaip 
„ženkliai ribotų galimybių bandomosios duomenų bazės variantą, kuris turėtų būti tobulinamas“37, 
tačiau, atsižvelgdami į trumpą projekto vykdymo laiką (4 mėn.), baigiamąją ataskaitą patvirtino.  

Projekto „Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas“ (VAT–10015) metu 
buvo suskaitmeninti 1354 objektai bei Lietuvos archyvuose saugoma ikonografinė medžiaga, pateikti 
jų moksliniai ir ne specialistams adaptuoti aprašymai. Surinkti duomenys patalpinti sukurtoje 
internetinėje svetainėje. Ekspertų teigimu, internetinė bazė aktyviai lankoma vartotojų, nuolat 
pildoma, profesionaliai redaguojama. Svetainė suteikia plačią prieigą prie Lietuvos architektūros 
istorijos ir paveldo šaltinių, yra gerai pritaikyta Lietuvos architektūros paveldui viešinti. 

Projekto „Etnocentrinių bruožų tyrimo metodologijos ir instrumentų parengimas“ (VAT–
10065) tyrėjai per 4 mėnesius trukusį projektą sukūrė (tiksliau, patobulino) Lietuvos gyventojų 
etnocentrinių bruožų tyrimo instrumentą. Sukurta anketa pateikta projekto ataskaitoje. Ekspertai 
nurodo, kad projekto paraiškoje numatyti darbai įvykdyti.  

Iš visų vykdytų 3 uždavinio projektų išsiskiria du menotyriniai projektai. „Stebuklingojo 
atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai“ (VAT–12010) vykdytoja, remdamasi rašytiniais LDK ir 
Lenkijos XVII–XVIII a. šaltiniais, išlikusiais paminklais ir bažnytinio meno tyrimais, analizavo 
stebuklingojo atvaizdo statuso formavimąsi ir jį kontekstualizuojančius kultūros reiškinius, siekė 
išryškinti bažnytinio paveldo ir LDK kultūros istorijos ryšius. Vienas iš reikšmingų projekto rezultatų – 
atskleisti sociokultūrinės aplinkos artefaktai, lemiantys stebuklingojo atvaizdo sukūrimą ir jo 
suvokimą. Projekto vykdytoja patikslino ankstesnes ir pasiūlė naujų garsiųjų LDK Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdų istoriografinių interpretacijų. Projekto rezultatai pateikiami monografijoje ir 3 
moksliniuose straipsniuose. Ekspertų teigimu, monografijos duomenys yra reikšmingi, jais galės 
remtis mokslininkai, atliekantys panašaus pobūdžio tyrimus.38 

Projekto „Stebuklingojo atvaizdo samprata LDK visuomenėje: Lukiškių Dievo Motinos ikonos 
atvejis“ (VAT–10065) vykdytoja analizavo Dievo Motinos atvaizdo kulto atvejį, suformulavo 
stebuklingojo atvaizdo sampratos LDK visuomenėje gaires, išryškino bei aprašė LDK katalikiškosios 
bendruomenės santykį su atvežtine stačiatikiškąja ikona. Projekto duomenys paskelbti 4 
moksliniuose straipsniuose. 

Apibendrinant  III Programos uždavinio  projektų rezultatus, galima pastebėti, kad projektų išvados 
yra tik menotyrinės, jos nesiejamos su dabartimi, nesvarstoma kultūros paveldo reikšmė, 
konstruojant šiuolaikinės visuomenės tapatumus. Tačiau kita vertus, III Programos uždavinio 
projektų įgyvendinimu buvo sukurti nauji archeologinio paveldo vertinimo, įpaveldinimo ar 
regeneravimo metodai; identifikuota, surinkta, aprašyta ir susisteminta gausi istorinė ir archyvinė 
etninės architektūros paveldo medžiaga; surinkta ir ištirta archyvinė etninio-religinio paveldo 
medžiaga: ištirtas nemenkas etninių ir religinių bendruomenių kultūrinio paveldo artefaktų masyvas, 
spaudai parengti rašytiniai etninio–religinio paveldo šaltiniai; buvo kuriama Lietuvos kultūros 
paveldo ir tapatumo tyrimams reikalinga duomenų bazė: sukurti paveldą sisteminantys šaltiniai – 
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žodynai, atlasai, vadovai ir katalogai, turintys ne tik akademinės, bet ir praktinės, taikomosios, 
vertės, savo prieinamumu populiarinantys Lietuvos kultūros paveldą; sukurtos 5 Lietuvos kultūros 
paveldą archyvuojančios internetinės duomenų bazės, 2 specialiosios internetinės svetainės, 3 
duomenų bazės papildytos naujais duomenimis, 2 projektai suskaitmenino surinktus duomenis. 
Valstybės institucijoms pateiktos praktiškai vertingos rekomendacijos, kuriose konstatuojama, kad: 
pirma, dalis tirtų architektūros objektų yra įtraukti į kultūros paveldo registrą, tačiau nemaža dalis 
saugotinų objektų neturi kultūros paveldo statuso arba yra įtraukti į saugomų kultūros paveldo 
objektų registrą kaip pavieniai objektai ar vietovės, kas neleidžia optimaliai išsaugoti visų jų 
vertingųjų savybių; antra, būtina naujai įvertinti architektūrinio paveldo objektų pritaikymo 
visuomenės reikmėms pasekmes, gaunamą naudą ir investicijų panaudojimą.  

IV uždavinys. Įvairių (taip pat ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, 
sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdžio bei poveikio valstybei, kalbai ir 
kultūrai tyrimai 

2010–2014 m. įgyvendinti 9 IV uždavinio projektai. Penki iš jų baigti 2014 m. gruodžio 31 d. 
(pradėti vykdyti 2012 m. kovo, birželio, liepos ir rugsėjo mėn.). Trys projektai pradėti vykdyti 2010 
m. liepos–rugsėjo mėn. ir baigti 2013 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėn. Vienas projektas vykdytas 
tris mėnesius (2010 m. spalio–gruodžio mėn.) ir buvo tęsiamas 2012–2014 m. Individualių projektų 
nebuvo. IV uždavinio problemas 2010–2014 m. analizavo 46 Lietuvos mokslininkai – filosofai, 
sociologai, sociolingvistai, kalbininkai, istorikai, kultūrologai, literatūrologai. Atkreiptinas dėmesys, 
kad projektų vykdytojais buvo 7 doktorantai, 1 magistrantas, 11 mokslo ir jaunesniųjų mokslo 
darbuotojų, specialistų. Vadinasi, projektų vadovų akys krypo į tuos, kuriems reikalinga mokslinio ir 
projektinio darbo patirtis. Iš viso buvo 57 projektų vykdytojai. Dalyviai rašė mokslo straipsnius ir 
monografijas, rengė kolektyvines monografijas, straipsnių rinkinius, tarptautines ir nacionalines 
mokslines konferencijas, atliko sociologinius tyrimus.  

Visų projektų moksliniai rezultatai ekspertų įvertinti teigiamai.  
IV uždavinio priemonės nebuvo taip tiksliai apibrėžtos, kaip kitų uždavinių. Tai nėra vertintina 

neigiamai, nes projektai atliepė suformuluotus priemonių tikslus. Teminiu požiūriu, projektų 
vykdytojai atliko religijos, sekuliarizacijos, kalbos tapatumų tyrimus. Taip pat buvo tiriami globalios 
migracijos iššūkiai Lietuvos valstybei per šeimą, globalizacijos procesų įtaka jaunimo tapatumui ir 
jaunimo santykis su valstybe.  

Projektas „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“ (VAT-10032) atliepė 
visas tris uždavinio priemones: globalizaciją, sekuliarizaciją ir naujus šiuolaikinio pasaulio iššūkius 
tapatumui. Projektai „Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ (VAT-
12023) ir „Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo 
fragmentacijai“ (VAT-12025) su išlygomis buvo orientuoti į dvi uždavinio priemones: globalizaciją ir 
naujų šiuolaikinio pasaulio iššūkių tapatumui analizę. Vieną uždavinio priemonę – sekuliarizacijos 
iššūkius – atliepė projektas „Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus 
religingumo sankirtos“ (VAT-10056). Projektais „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės 
lūžiai“ (VAT-10038), „Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje“ (VAT-10069) ir 
„Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ (VAT-12070) aprėptos dvi uždavinio priemonės: 
globalizacija ir nauji šiuolaikinio tapatumo iššūkiai kalbai. Projektas „Konceptualiosios metaforos 
viešame diskurse“ (VAT-12022) nagrinėjo vieną uždavinio priemonę – globalizaciją ir jos poveikį 
semantiniams kalbos procesams. Projektu „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros 
savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“ (VAT-12068) apimtos dvi uždavinio priemonės: globalizacija 
ir nauji šiuolaikinio pasaulio iššūkiai kultūriniam tapatumui.  

Visas tris uždavinio priemones – globalizaciją, sekuliarizaciją ir naujus šiuolaikinio pasaulio 
iššūkius tapatumui – apėmęs projektas „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“ 
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(VAT–10032) išsiskyrė savo teorinėmis įžvalgomis, fundamentiniais tyrimais. Projekto vykdytojai iš 
esmės plėtojo sekuliarizacijos, nihilizmo, cinizmo, įsivaizduojamybės teorines sampratas, išsamiai 
analizavo sekuliarizacijos iššūkį kasdienybei ir vizualiajai sferai, vaizduotę ir tapatumą. Ypač reikia 
pabrėžti per projekto tyrimus išryškėjusias teorines nihilizmo problemas ir projekto vykdytojų 
požiūrį į jas. Dėmesys buvo skirtas europietiškumo dimensijai nihilizme, nihilizmo ir tikrovės 
santykiui, hermeneutiniam nihilizmui, interpretacijos ir tikrovės santykiui. Tyrimų rezultatai 
paskelbti dviejose monografijose (žr. „2010–2014 m. mokslinių publikacijų sąrašą“), 26 mokslo 
straipsniuose Lietuvoje ir užsienyje lietuvių, italų bei anglų kalbomis (planuota 18), daugelyje kitų 
akademinių publikacijų, tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, kongresuose ir seminaruose. 
Vien tarptautinių teorinių seminarų buvo organizuota 14. Projekto vykdytojų pateikta mokslinė 
produkcija yra aktuali ir svarbi. Projekto vykdytojai  įrodė lietuvių filosofijos teorinį svarumą ir lygia 
greta diskutavę su užsienio kolegomis. Pabrėžtina, kad projekto vykdytojai atliko intensyvią projekto 
sklaidą viešų paskaitų metu ir žiniasklaidoje.  

Projektas „Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai“ (VAT-12023) 
su išlygomis buvo orientuotas į dvi uždavinio priemones: globalizaciją ir naujų šiuolaikinio pasaulio 
iššūkių tapatumui analizę. Projekto vykdytojai konceptualizavo iki šiol menkai teoriškai išryškintą 
šeiminio tapatumo sąvoką šeiminių resursų ir atminties diskursų požiūriu ir pagal išgales suteikė 
sociologiniams šeimos ir valstybės sąryšio tyrimams teorinį apibrėžtumą, taip pat parengė 
emigracijos paveiktų šeimų sociologinio tyrimo metodologinę ir metodinę bazę, leidžiančią Lietuvos 
mokslininkams integruotis į tarptautinių migracijos tyrimų erdvę. Projekto metu atlikti 4 empiriniai 
tyrimai, duomenys analizuoti ir skelbti straipsniuose, knygose, pranešimų metu. Reikia pastebėti, 
kad paraiškos darbo planas nėra išsamus ir ne visai susietas su numatytais uždaviniais. Kyla abejonių, 
ar buvo įgyvendintas 7 uždavinys – „Remiantis tarptautine patirtimi ir Lietuvos šeimų gyvenimo 
globalios migracijos sąlygomis sociologine analize socialinės politikos formuotojams pateikti 
pasiūlymus dėl šeimos ir emigracijos strateginių dokumentų tobulinimo“. Išsamios informacijos apie 
šio uždavinio įgyvendinimą trūksta ir pagrindinėje ataskaitos dalyje, ir publikacijose. Projekto 
vykdytojai jungėsi į tarptautinį šeimų tyrimą, nagrinėjo Lietuvos šeimų resursus bei jų panaudojimą 
emigracijos iššūkių akivaizdoje, šeimos darybą bei šeiminio tapatumo kaitą emigracijos, re-
emigracijos ir transnacionalumo sąlygomis. Taip pat jie tyrė emigracijos iššūkių poveikį šeiminio 
tapatumo darybai kartų atminties kontekste ir apibrėžė lietuvių tautos migracinio elgesio 
trajektorijas. Bendradarbiaudami su užsienio mokslininkais, parengė kiekybinio tyrimo klausimynus, 
leidžiančius rinkti duomenis apie požiūrį į vaiką, kartų solidarumą šeimoje, šeiminę atmintį, 
socialinius tinklus, migracijos elgseną ir patirtį, asmens tapatumus, emigraciją patiriančių šeimų 
problemų sprendimo būdus. Tyrimų rezultatai pristatyti dar nepublikuotoje kolektyvinėje 
monografijoje ir mokomojoje knygoje. Bendradarbiaujant su JK ir Vokietijos mokslininkais, lietuvių ir 
užsienio kalbomis parengtas baigiamasis leidinys, tiesa, jis artimesnis straipsnių rinkiniui nei 
monografijai. Viešinant seminarą, sudarytas specialus pasaulinio sociologijos žurnalo „Journal of 
Comparative Family Studies“ numeris „Family and Migration“ (2013, Vol. XLIV). Taip pat publikuoti 
du straipsniai, organizuoti du tarptautiniai seminarai. Projektas viešintas ir tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose Lietuvoje bei Japonijoje, kurių metu buvo perskaityti septyni pranešimai.  

Į dvi uždavinio priemones buvo orientuotas projektas „Globalizacijos (transnacionalizmo) 
poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“ (VAT–12025), kuriuo buvo siekiama ištirti ir 
įvertinti globalizacijos procesų (transnacionalizmo) poveikį jaunų, 1980–1990 m. gimusių, Lietuvos 
piliečių / lietuvių kilmės asmenų valstybinio ir tautinio tapatumo kaitos procesams ir naujų bei 
skirtingų tapatumo darybos būdų / formų, priklausomai nuo globalumo ir lokalumo kontekstų, 
atsiradimui. Projekto vykdytojai tyrė globalizacijos procesų tautinio tapatumo transformacijoms 
daromą poveikį, atliko empirinius lauko tyrimus Lietuvoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje 
(Londone) ir JAV (Čikagoje). Tyrimų tikslas buvo identifikuoti globalizacijos procesų poveikį jaunų 
Lietuvos LR piliečių / lietuvių kilmės asmenų valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai. Taip 
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pat, siekiant formuoti viešosios ir valstybės tapatumo politikos bei tolerancijos diskursą, buvo 
lygintos nustatytos homogenizacijos ir fragmentacijos formos. Vykdant projektą, teoriškai 
išnagrinėtas globalizacijos proceso poveikis tapatumų transformacijoms, atsirinktos ir pagrįstos 
metodologinės prieigos, kokybinio ir empirinio tyrimo instrumentai. Lauko tyrimų (4 šalyse atlikti 96 
interviu) analizė atskleidė nacionalinio identiteto ypatumus migracijos, valstybės(-ių) paribio ir 
etninių mažumų tyrimo kontekstuose. Tyrimų rezultatai apibendrinti kolektyvinėje projekto 
vykdytojų studijoje, 10 mokslo straipsnių, pristatyti tarptautinėje ir nacionalinėse mokslinėse 
konferencijose, kurių metu projekto vykdytojai perskaitė 15 pranešimų, 5 pranešimai perskaityti 
seminaruose.  

Vieną uždavinio priemonę – sekuliarizacijos iššūkius – atliepė projektas „Sekuliarizacijos 
proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos“ (VAT-10056). Projekto 
vykdytojai atliko individualaus religingumo empirinius tyrimus. Taip pat dėmesys buvo skirtas 
religinių simbolių naudojimui lietuvių kultūrinės tapatybės darybos procesuose. Šis tyrimas parodė, 
kad katalikybė tampa ne religinio, bet kultūrinio tapatumo ženklu. Buvo atliktas tyrimas, atskleidęs 
gilumines individualaus religingumo reikšmes ir sampratas. Teorinės įžvalgos bei sekuliarizacijos 
samprata kartu su empirinių tyrimų duomenimis pateiktos projekto vykdytojų monografijoje, 
straipsnių rinkinyje, specialiai sudarytame žurnalo „Kultūra ir visuomenė“ numeryje, papildomai 
parengtoje antrojoje tyrimo rezultatus pristatančioje monografijoje. Projekto publikacijų sąraše – 21 
solidi pozicija. Projekto sklaida vykdyta tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose, kuriuose 
perskaityti 22 pranešimai.  

4 projektai atliepė uždavinio priemonę globalizacijos poveikis kalbai. Tai – „Lietuvių kalba: 
idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ (VAT-10038), „Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo 
šiandieninėje Lietuvoje“ (VAT-10069) ir „Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ (VAT-12070). 
Aprėptos dvi uždavinio priemonės: globalizacija ir nauji šiuolaikinio pasaulio iššūkiai kalbai. 
Projektas „Konceptualiosios metaforos viešame diskurse“ (VAT-12022) atliepė vieną uždavinio 
priemonę: globalizaciją ir jos poveikį semantiniams kalbos procesams.  

Projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ (VAT-10038) vykdytojai tyrė 
lietuvių kalbos ir standartizavimo ideologijų raidą bei vaidmenį vėlyvosios modernybės laikais. Būtų 
pravertusi šios sąvokos tikslesnė apibrėžtis. Projekto vykdytojai analizavo 2011 m. sukauptus 
duomenis, atliko eksperimentus, baigė rengti sakytinės žiniasklaidos tekstyną, taip pat analizavo 
standartizavimo ideologijų kaitą, asmenybės autoriteto vaidmenį visuomenei, kalbos priežiūros 
aparatą. Eksperimentai įdomūs, jų rezultatai parodo apklaustųjų santykį su bendrine kalba. Daug 
dėmesio buvo skirta sakytinės žiniasklaidos kalbai. Projekto vykdytojai palaiko nuostatą, kad į kalbą 
reikia žvelgti kaip į nepažinią ir nekontroliuojamą tikrovę. Postuluojama, kad būtent žiniasklaida gali 
formuoti ir skleisti gerą kalbos standartą. Projekte dalyvavo ne tik kalbininkai, bet ir istorikai, 
literatūrologai, žurnalistai. Juo siekta atsakyti į klausimą, kokia socialinė vertė šiandien priskiriama 
bendrinei kalbai ir kitoms (geografinėms, socialinėms) lietuvių kalbos atmainoms. Klausimų būta ir 
daugiau, tarkim: kokią metodinę ir teorinę reikšmę turi sąmoningų ir nesąmoningų nuostatų 
matavimai; kaip kito viešosios kalbos vartosena, kai televizijoje ir radijuje ideologizuotus tekstus 
ėmė keisti necenzūruojamas kalbėjimas, atspindintis ir formuojantis viešųjų asmenų bei jų 
auditorijos tapatybes; kokį vaidmenį, kuriant ir skleidžiant kalbos ideologijas bei standartus, vaidina 
žiniasklaida; kokia savimone rėmėsi kalbos standartizavimas, moderniai tautai kūręs etnolingvistiniu 
pagrindu, kaip jis transformavosi sovietmečiu ir koks įsitvirtino dabartinėje Lietuvoje? Atsakymai 
kartais neišvengė subjektyvumo, nes sociolingvistika yra empirinių duomenų interpretacijos 
mokslas. Kita vertus, sociolingvistika yra mokslas apie tai, kaip visuomenė veikia kalbą, todėl būtini 
išsamūs empiriniai tyrimai. Projekto rezultatai skelbti 15 mokslo straipsnių ir kitose akademinėse 
publikacijose. Rezultatai pristatyti 18 mokslo straipsnių, 21 tarptautinėje ir nacionalinėje 
konferencijoje, seminaruose, simpoziumuose, 15-oje žiniasklaidos priemonių. Paruošta ir rengiama 
spaudai neplanuota kolektyvinė monografija.  



30 

Trijų mėnesių trukmės projektas „Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje 
Lietuvoje“ (VAT-10069, 2010 m. pab.) siekė pakeisti neigiamą požiūrį į netaisyklinga ir nenormine 
laikomą Vilniaus miesto ir Vilniaus jaunimo kalbą. Projekto vykdytojai klojo pamatus vėlesniems 
darbams, norėdami parodyti, kad kiekviena kalbos atmaina yra savitas ir vertingas istorinių 
aplinkybių ir ją vartojančios kalbinės bendruomenės konstruktas. Vertinant iš sociolingvistinių 
pozicijų, netgi galima spėti, kad sostinės, kaip prestižinio traukos centro, kalba turėtų išreikšti 
siekiamybę mūsų visuomenėje, tačiau jos santykis su bendrine šnekamąja kalba ir paplitimas 
televizijoje bei radijuje iki šiol sistemingai nėra tirtas. Padaryta išvada, kad praktiškai netirta Vilniaus 
jaunimo kalba gali turėti lemiamos įtakos bendrinės kalbos raidai. Projekto vykdytojai parengė 
klausimyną, sukaupė reprezentatyvų dabartinės jaunų vilniečių kalbos įrašų duomenų bazę, anotavo 
pagal kelis aktualius kalbinius bruožus ir atliko pirminę pagrindinių skiriamųjų tarmės ypatumų 
analizę. Projektas viešintas konferencijoje ir žiniasklaidoje. 

Projektas „Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ (VAT–12070) buvo tarpdalykinis. Jis pratęsė ir 
papildė Vilniaus kalbos tyrimus empirine medžiaga, teorinėmis interpretacijomis ir metodikos 
kompleksiškumu. Vykdytojai parengė beveik 140 val. išrašų empirinės medžiagos, kuri atspindi 
skirtingo amžiaus (suaugusiųjų ir jaunimo), lyties, išsilavinimo, socialinių grupių ir tautinės kilmės 
vilniečių kalbą. Jos analizė atlikta derinant kiekybinius, eksperimentinius (CLAN pagrindo tekstynų, 
PRAAT ir SPSS analizės) ir kokybinius (etnografijos, kokybinio interviu ir viešojo diskurso) metodus. 
Sudaryta ir internete paskelbta beveik 120 suaugusių vilniečių interviu bazė „Kalba Vilnius“ (žr. 
http://kalbavilnius.sociolingvistika.lt/). Tyrimai patvirtino, kad Vilniaus kalba yra variantiškas ir 
socialiai motyvuotas konstruktas, kurio vertė mūsų kalbos bendruomenėje abejonių nekelia. 
Vilniečių tarčiai būdingų ypatybių ir žurnalistų kalbos tyrimai sudaro prielaidas sieti Vilniaus kalbą su 
sakytine žiniasklaida ir laikyti ją hipotetinio Vilniaus kalbos kontinuumo dalimi. Ši prielaida 
patvirtinta metakalbinių komentarų analize – tiek pačių vilniečių, tiek kitur Lietuvoje per didmiesčio 
ir sostinės asociaciją Vilniaus kalbai priskiriamas bendrinės kalbos statusas. Atliktas kiekybinis 
rusiškų ir angliškų išteklių Vilniaus paauglių kalboje tyrimas leidžia kalbėti apie kitakalbių išteklių 
vartojimo normas, atskleidžia rusiškų ir angliškų išteklių dažnumo, leksinių-funkcinių kategorijų, 
etninio rajonų žymėtumo ir lyties koreliaciją. Etnografinio jaunimo socialinių kategorijų ir jų kalbos 
tyrimo rezultatų analizė patvirtino prielaidą, kad ryšys yra ne tik tarp nekalbinių tapatybės kūrimo ir 
raiškos priemonių bei leksinių vienetų (rusų, anglų kalbų išteklių), bet ir tarp fonologinių variantų. 
Projekto atlikti kalbėtojo vertinimo eksperimentai patvirtino, kad Vilniaus kalbos variantiškumas 
priklauso nuo vilniečių socialinės, kalbinės tapatybės arba stiliaus. Įdomus etnografinis tyrimas (įvairi 
medžiaga); parengtos 52 val. spontaniškos kalbos ir interviu išrašų. Buvo atlikti eksperimentiniai 
nuostatų tyrimai: balsių ilginimo socialinės reikšmės, merginų tarties variantų, paauglių kalbos 
bruožų socialinių reikšmių, keiksmažodžių vartosenos. Rezultatai pristatyti 8 mokslo straipsniuose, 7 
pranešimuose tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Danijoje, Suomijoje, vienoje nacionalinėje 
konferencijoje, 1 forume, 2 simpoziumuose, Kopenhagos universitete tarptautiniams ekspertams, 
skaitytas Taikomosios kalbotyros asociacijai seminaro Vilniaus universitete metu. Taip pat buvo 
parengtas ir mokyklose vestas seminaras „Kalba Vilniaus paaugliai“. Projektas intensyviai viešintas 
radijo ir televizijos laidose, interviu spaudai, viešuose renginiuose, paskaitose akademinei 
bendruomenei ir moksleiviams, seminaruose. Stengtasi projektą skleisti ne vien lietuvių kalba – 
interneto svetainėje parengtas projekto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis (žr. 
http://www.sociolingvistika.lt/kalba-vilnius.htm). Taip pat sudaryta ir nuo 2014 m. lapkričio mėn. 
internete paskelbta suaugusių vilniečių interviu bazė „Kalba Vilnius“ bei jai skirta svetainė, talpinanti 
įvairią papildomą informaciją (žr. http://kalbavilnius.sociolingvistika.lt/). Iš viso bazėje skelbiama 
beveik 120 interviu ir suteikiama galimybė atlikti paiešką pagal sociodemografinius informantų 
duomenis.  

Projekto „Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“ (VAT-12022) mokslinių tyrimų 
objektas buvo konceptualiosios metaforos viešajame diskurse. Tyrimui buvo pasirinkti keturi 

http://kalbavilnius.sociolingvistika.lt/
http://www.sociolingvistika.lt/kalba-vilnius.htm
http://kalbavilnius.sociolingvistika.lt/
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diskursai: politikos, ekonomikos, sveikatos ir sporto. Jie apėmė laikotarpį nuo 1980 metų iki projekto 
vykdymo pabaigos. Projekto vykdytojai siekė plėtoti konceptualiųjų metaforų teoriją. Tai nebuvo 
lengvas uždavinys, tačiau empirinė medžiaga leido patikslinti vieną ar kitą konceptualiosios 
metaforos kognityvinės lingvistikos sampratą. Todėl vykdytojai konceptualiosiomis metaforomis 
pripažino „atgaivintas“ kalbos metaforas, aktualizuotus frazeologizmus, aktualizuotas kolokacijas ir 
precedentinius pasakymus. Taip pat buvo atlikta pasirinktų diskursų konceptualiųjų metaforų 
analizė ir sudarytas struktūrizuotas konceptualiųjų metaforų žodynas. Aišku, kad kalbos vartojimo 
aktyvumas ir inovacijų kiekis tiesiogiai priklauso nuo visuomenėje įvykstančių reikšmingų įvykių, o tai 
sąlygoja tam tikrų konceptualiųjų metaforų dominavimą. Konceptualiųjų metaforų tyrimas, bent jau 
Lietuvoje, tampa savotiška schema ir tai atsispindi pagrindiniame projekto darbe „Konceptualiosios 
metaforos viešajame diskurse“. Parengtas konceptualiųjų metaforų žodynas, spausdintas ir 
interaktyvusis, į kurį įrašyta apie 6 000 metaforinių pasakymų su pačių konceptualiųjų metaforų ir 
perkeliamųjų požymių eksplikacija. Projekto rezultatai pristatyti 14 straipsnių – 12 publikuota, 2 
parengti spaudai, 25 tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose Lietuvoje – daugiausia 
organizuotose Šiaulių universiteto, po vieną Vokietijoje, Latvijoje ir Švedijoje. Sveikintina, kad į 
užsienį vyko doktorantas – jauniausias projekto dalyvis. Projekto viešinimas vyko ir apskritojo stalo 
diskusijos metu. 

Projektu „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo 
išsaugojimas“ (VAT-12068) aprėptos dvi uždavinio priemonės: globalizacija ir nauji šiuolaikinio 
pasaulio iššūkiai kultūriniam tapatumui. Projekto vykdytojų tikslas – ištirti Lietuvos miestų, miestelių 
ir kaimų erdvinę struktūrą, nustatyti jos savitumą ir pateikti siūlymus šiam savitumui išsaugoti. 
Tyrimų objektas – 103 Lietuvos miestai, 249 miesteliai ir 716 kaimo gyvenamųjų vietovių, turinčių 
kultūros ir gamtos vertybių. Surinkta empirinė informacija – šaltinių, literatūros, lauko tyrimų ir 
statistiniai duomenys, atlikti sociologiniai tyrimai, padėję nustatyti tyrimo objektų erdvinės 
struktūros savitumus, remiantis apsibrėžtais kriterijais, apibūdinti minėti objektai, atlikta erdvinės 
struktūros savitumų analizė ir šių savitumų vertinimas europiniame kontekste. Projekto vykdytojai 
siekė surinkti ir išanalizuoti statistinius duomenis apie Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus, 
nustatyti jų skaičių, dydį, statusą, urbanistinę ir demografinę situaciją bei vykstančius jos pokyčius. 
Tyrimų rezultatai paskelbti parengtoje ir priimtoje spausdinti mokslo studijoje, kuri dar nėra 
nepriekaištingai sutvarkyta, 6 mokslo straipsniuose lietuvių ir anglų kalbomis, 4 pranešimuose 
tarptautinių mokslinių konferencijų metu. Taip pat parengti ir LR aplinkos ministerijai įteikti siūlymai 
teritorijų planavimo teisinei ir normatyvinei bazei tobulinti. 

Abejonių nekelia, kad projektų vykdytojai, analizuodami šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikį 
tapatumui ir jo transformacijoms, pasiekė svarių teorinių rezultatų ir pateikė originalių įžvalgų. Tai 
taikytina visiems nuo 2010 metų ir kai kuriems nuo 2012 metų vykdytiems projektams. 

 
Apibendrinant galima pasakyti, kad nors ne visuose IV Programos uždavinio projektuose 

orientuotasi į  teorinius rezultatus, tačiau, vykdant į fundamentinius tyrimus sutelktus projektus, 
pasiekta svarių teorinių įžvalgų. Rimtomis teorinėmis įžvalgomis reikia laikyti šias išvadas: 

▪ šiuolaikinio pasaulio iššūkius religijos ir kultūros sritims bei jų tarpusavio santykio 
transformacijas pirmiausia reprezentuoja ne globalizacija, o sekuliarizacija. Kiti šiuolaikinio pasaulio 
iššūkiai – nihilizmas, cinizmas iš vienos pusės, religinės patirties vizualizacija, religinio „gyvenimo“ 
patyrimo persikėlimas į kasdienybės sritį, kultūros pasaulio medializacija – vienaip ar kitaip yra susiję 
su sekuliarizacija ir tampa jos išraiška. Įsivaizduojamybės tematizavimas naikina vidujybės ir išorybės 
perskyrą, leisdamas šias sferas suprasti kaip juslumo ir viršjuslumo sąveikos lauką. Įsivaizduojamybės 
problematika praplečia vaizduotės analizę, išlaisvina ją iš subjektyvumo ir atskleidžia nepanaikinamą 
ontologinių ir epistemologinių plotmių sąsajos dvilypumą; 

▪ sekuliarumo samprata apima istorinį ir struktūrinį jos aspektus; cinizmo fenomenas 
išryškėja, lyginant cinizmą ir nihilizmą ontologinių nuostatų aspektu; šiuolaikiniam teoriniam 
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nihilizmo kontekstui naują impulsą suteikia vadinamasis „naujasis realizmas“; sekuliarizacijos ir 
nihilizmo santykis yra reikšmingas religijos ir kultūros fenomenų tarpusavio santykio ir jo 
transformacijos analizei. Probleminiai šventybės sampratos aspektai atsiskleidžia, išryškinant jausmo 
reikšmę šventybės ir pasaulietiškumo sričių atskyrimui; 

▪ svarstant religinio ir kultūrinio tapatumo santykį bei jo transformacijas ir siekiant atskleisti 
terminų tauta, tautiškumas ir etnosas, etniškumas naudojimo pokyčius sekuliarizuotoje religinėje 
kultūroje, analizuotini tapatybės suvokimo Lietuvoje pakitimai XX–XXI a. pr.; 

▪ sekuliarizacijos raiška ir jos prasmė atsiskleidžia aptariant ir analizuojant religijos bei 
šiuolaikinio meno santykį; teatro, kino ir kt. vaizdinės „prigimties“ fenomenai bei virtualioji realybė 
suvokiami kaip tam tikri kultūrines sekuliarizuoto pasaulio tapatybes formuojantys veiksniai; 
estetikos sampratos transformacijos reikšmingos bendrai meno ir vaizdinio meno koncepcijai; vaizdo 
statusas pakinta sekuliarizuotame pasaulyje. Švč. Trejybės ikonografijos istorija ir kontroversijos 
leidžia iš naujo svarstyti meninio atvaizdo ontologinį statusą (VAT-10032); 

▪ sekuliarizacijos procesą galima suvokti tik kaip vieną iš galimų kaitos trajektorijų. 
Sociologiniai religijos raiškos ir kaitos tyrimai – tai religinių procesų raiškos specifiškumų ir juos 
lemiančių konteksto ypatumų tyrimai, pripažįstant galimą religijos kaitos proceso trajektorijų ir 
dimensijų įvairovę. Valstybės dalyvavimas religijoje, savo ruožtu liudijantis religijos svarbos augimą 
Lietuvoje, pastaruosius du dešimtmečius palaipsniui augo. Religija išlieka kaip viešosios sferos 
žaidėjas, kuris atitinka religijos deprivatizacijos tezę. Kalbant apie sekuliarizacijos raišką individo 
lygmenyje, išskirtini keturi religingumo tipai – katalikiškasis, ortodoksiškasis, katalikiškasis 
refleksyvusis, naujasis konfesinis ir individualus religingumas; stebimas religinių vertybių 
supasaulietinimas, religinių praktikų habitualizacija, simbolinis religingumas, kuris žymi religinių 
simbolių dekontekstualizaciją – jų atsiejimą nuo religinių praktikų ir tikėjimų, religinių ritualų 
funkcijos transformacija; individo lygmenyje vyksta religijos kaita, reiškianti kitokio religingumo 
(greta tradicinio), o ne dažnai politizuoto sekuliarizacijos proceso, suprantamo kaip religijos nykimo 
šiuolaikinėje visuomenėje raiška, susiformavimą (VAT-10056); 

▪ savoje aplinkoje, t. y. ten, kur nėra konkurencijos su netarminiais kodais, tarmės ir toliau 
išlieka vertinga kalbos atmaina; lietuviškoje žiniasklaidoje vyksta panašūs kaip visoje Europoje 
viešosios kalbos neformalėjimo procesai: viešosios kalbos kaitos kontekstas keičiasi iš surežisuotos ir 
monologinės į dialoginę viešąją erdvę, didėja viešosios erdvės prieinamumas įvairesniems dalyviams 
(VAT-10038); 

▪ trijų dimensijų metaforos modelį logiška interpretuoti kaip dviejų dvinarių opozicijų 
schemą: a) konceptualioji metafora, kaip mentalinis fenomenas, versus jos raiška metaforiniais 
pasakymais ir b) konvencinė (kalbos) metafora metaforinio pasakymo lygmenyje versus 
komunikacinė (tikslinė) metafora (VAT-12022); 

▪ šeiminių pokyčių modelyje parodyta, kad pokyčių akivaizdoje yra svarbu, kokius išteklius 
turi šeima, kaip šeimos nariai apibūdina situaciją ir kaip šiuos veiksnius valdo, siekdami įveikti 
sunkumus. Modeliu atskleidžiama, kad šeiminis pokytis ir jo pobūdis nėra tiesioginė 
įvykio / situacijos pasekmė, bet priklauso nuo gebėjimo naudoti šeiminius išteklius, konstruktyviai 
apibūdinti situaciją ir pasitelkti reikšmingus asmenis sunkumams įveikti (VAT-12023); 

▪ globalizacijos procesas veikia tapatumų transformacijas (VAT-12025); 
▪ šalies miestai, miesteliai ir kaimai, jų erdvinė struktūra ir architektūra yra svarbūs 

antropogeniniai kraštovaizdžio elementai, atspindintys šalies istorinę raidą, socialinę ir ekonominę 
sistemą, kultūros lygį (VAT-12068); 

▪ empirinės medžiagos išliekamosios vertės, tiriant miestų (Vilniaus) kalbą, tarpdalykinė 
svarba, parodanti, kad Vilniaus kalba yra variantiškas ir socialiai motyvuotas konstruktas, turintis 
neabejotiną vertę kalbos bendruomenėje (VAT-12070). 
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V uždavinys. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vientisos informacinės infrastruktūros 
koncepcijos parengimas 

2010–2014 m. įgyvendinti 3 projektai, atliepę šio uždavinio priemonę. Uždavinio problemas 
analizavo 13 Lietuvos, Vokietijos ir Italijos mokslininkų – kalbininkai, kalbos istorikai, informatikai, 
literatūrologai. Atkreiptinas dėmesys, kad projektus vykdė 2 doktorantai ir 5 tyrėjai.  Iš viso buvo 20 
vykdytojų. Projektai buvo tarpdalykiniai, tarpinstituciniai ir tarptautiniai. 

Pirmasis projektas – „Lituanistinių skaitmeninių išteklių metaduomenų sistemos sukūrimas ir 
suderinimas su CLARIN LIMS“ (VAT-10071). Pagrindinis šio projekto tikslas buvo paruošti sąlygas 
projekto partneriams – Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) ir Vilniaus universitetui (VU) – įsijungti į 
tarptautinę lingvistinių išteklių ir technologijų infrastruktūrą CLARIN (Common Language Resources 
and Technology Infrastructure). Projekto vykdytojai inventorizavo 3 institucijų (LKI, VDU ir VU) 
skaitmeninius lituanistinius išteklius, išanalizavo CLARIN infrastruktūros formatų reikalavimus, 
sukūrė portalą http://meta.vdu.lt/CLARIN/projekto rezultatams skelbti, parengė lituanistinių 
skaitmeninių išteklių metaduomenų saugojimo bazę, tenkinančią CLARIN reikalavimus. Projekto 
svarba ir pasiekti rezultatai nekėlė jokių abejonių ekspertams. Projektas buvo įvertintas labai 
palankiai. 

„Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo kūrimas: projektavimo fazė 
HISTORIUS-P“ (VAT-10029) – problemiškiausias V uždavinio projektas. Svarbiausi darbai buvo 
vykdomi 2011 m. Projekto vykdytojams nepavyko atlikti visų paraiškoje nurodytų darbų. Projekto 
tikslas buvo susieti jau esamas lituanistinių tyrimų ir paveldo infrastruktūras, užtikrinti jų duomenų ir 
informacijos sąveiką, sukurti bendrą paiešką. Projekto vykdytojai deklaravo, kad jie siekia paruošti 
lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo galimybių studijai skirtą techninę užduotį 
ir parengti pačią studiją, atlikti panašių europinių struktūrų kūrimo patirties ir lietuviško tinklo sąsajų 
analizę. Taip pat buvo planuojama sukurti lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų tinklo 
prototipo modelį bei jį aprašyti specialiu būdu. Studija buvo parengta, vykta į 6 komandiruotes, 
kurios buvo visiškai ar iš dalies finansuotos iš projekto lėšų, perskaityti 2 pranešimai tarptautinėse ir 
4 nacionalinėse mokslo konferencijose, parengtos 4 publikacijos, tačiau ne visas jas galima pavadinti 
mokslinėmis, dar 3 publikacijose netiesiogiai buvo panaudota projekto metu surinkta medžiaga. 
Buvo parengtas ir lituanistinių mokslo tyrimų bei paveldo infrastruktūrų tinklo prototipo modelio 
aprašymas. Nors galimybių studija ir buvo parengta, tačiau ji neatitiko jai keltų reikalavimų. 
Projektas viešintas pagal išgales, parašyti užsakomieji straipsniai žurnale „Mokslas ir gyvenimas“, 
laikraštyje „Mokslo Lietuva“. 

Vykdant programos V uždavinį, buvo realizuojamas dar vienas projektas – „Senosios lietuvių k. 
tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė“ (VAT-12019). Projektas 
sutelkė tarptautinį vykdytojų kolektyvą: Lietuvos, Vokietijos ir Italijos mokslininkus, kelis mėnesius 
dirbo ir kolegė iš Švedijos. Darbą labai apsunkino tarpvalstybinio mokslininkų bendravimo nuostatų 
skirtumai. Tą faktą užfiksavo ir ekspertai, pabrėžę, kad nors vykdyti tarptautinį projektą nacionalinių 
programų rėmuose nėra labai lengva, projekto iniciatoriai su šia problema susidorojo. Pagrindinis 
vykdyto projekto SLIEKKAS tikslas buvo parengti senosios lietuvių kalbos tekstyno tekstologinio ir 
lingvistinio anotavimo mokslinius ir technologinius standartus bei juos praktiškai pritaikyti 
pasirinktam bandomajam tekstynui. Projekto vykdytojai užtikrino rinktinių tekstų filologinį 
patikimumą, tų tekstų tekstologinį anotavimą. Buvo suskaitmeninti senajai lietuvių kalbai reikšmingi 
žodynai, gramatikos bei indeksai ir parengta informacija (pusiau) automatiniam lingvistinio 
anotavimo procesui atlikti.. Svarbu pažymėti, kad senosios lietuvių kalbos tekstyno rengimas ir 
anotavimo struktūra koordinavo su senosios vokiečių kalbos anotuoto tekstyno, apimančio 
lotyniškus ir vokiškus tekstus, standartais. Senosios lietuvių kalbos tekstynas buvo įtrauktas į 
istorinių anotuotų tekstynų tinklą. Tikslas, ekspertų nuomone, neabejotinai pasiektas. Rezultatai 
atsispindi internetiniame projekto puslapyje – http://sliekkas.manuelraaf.de/. Projekto privalumas ir 
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tai, kad buvo parengtas bandomasis tekstynas, o jo rengimo principai suderinti su tarptautiniais 
diachroninių tekstynų standartais. Projektas buvo technologinis, jo metu sėkmingai išspręsti 
sudėtingi uždaviniai. Visi SLIEKKO tekstyno tekstai yra vaizdiškai pateikti TITUS duomenų bazėje (plg. 
SLIEKKO internetinį puslapį – http://sliekkas.manuelraaf.de/index.php?target=texts). Projektui 
viešinti buvo skiriamas nemažas dėmesys: publikuoti 3 straipsniai, dalyvauta 13 mokslo renginių 
(vietoje planuotų.  

Apibendrinant galima pasakyti, kad V Programos uždavinio projektų įgyvendinimu buvo 
pasiekta reikšmingų mokslo praktinių taikomųjų rezultatų: inventorizuoti 3 institucijų (LKI, VDU ir 
VU) skaitmeniniai lituanistiniai ištekliai, išanalizuoti CLARIN infrastruktūros formatų reikalavimai, 
sukurtas portalas http://meta.vdu.lt/CLARIN/projekto rezultatams skelbti, parengta lituanistinių 
skaitmeninių išteklių metaduomenų saugojimo bazė, tenkinanti CLARIN reikalavimus; parengti 
senosios lietuvių kalbos tekstyno tekstologinio ir lingvistinio anotavimo moksliniai ir technologiniai 
standartai, jie praktiškai pritaikyti pasirinktam bandomajam tekstynui, suskaitmeninti senajai 
lietuvių kalbai reikšmingi žodynai, gramatikos bei indeksai ir parengta informacija (pusiau) 
automatiniam lingvistinio anotavimo procesui atlikti.  Projektais parodyta, kad modernūs kalbos 
istorijos tyrimai reikalauja ne tik priėjimo prie patikimų empirinių duomenų, bet ir kokybiškos tų 
duomenų paieškos pagal įvairius metalingvistinius ir lingvistinius kriterijus galimybės. 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

I UŽDAVINYS. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei 
raidos, Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir 
perspektyvų tyrimai 

Vykdant Programos I uždavinio projektus, buvo fundamentaliai permąstyta tapatumo 
samprata, suformuluotas teorinis požiūris į tapatumo problemą ir pasiūlyta naujų tapatumo 
problemos konceptualizacijų (VAT–10074).  

Tapatumas tyrinėtas ir kaip tam tikras būdas individui traktuoti savo socialinį ir kultūrinį 
identitetą (VAT–10058). Kompleksiškai tyrinėti socialiniai ir kultūriniai procesai, orientuojantis į 
įvairialypę tapatumo formų raišką (VAT–12051, VAT–12066, VAT–10063). Tirtas idėjų, kognityvinių 
sistemų funkcionavimas (VAT–12058). Beveik visi projektai analizavo tapatumo raidą – jos istorinė 
perspektyva atskleista, rekonstruojant istorinius procesus ir jų pasekmes LDK politinio, socialinio 
tapatumo sampratai (VAT–12064, VAT–12062). Skirta dėmesio ir nematerialiojo kultūros paveldo 
tyrimams – jo sampratai, formoms, sąveikai su socialinio ir kultūrinio tapatumo raiška (VAT–10063, 
VAT–12013, VAT–10068). 

Vis dėlto pastebima, kad fundamentinių tapatumo tyrimų situacija Lietuvoje vis dar 
nepakankamai atitinka visuomenės ir akademinės bendruomenės lūkesčius (šiuo metu su tapatumo 
tyrimais iš dalies siejami tik nacionalinės kultūros paveldo tyrimai, į kuriuos yra orientuota didelė 
humanitarinių mokslų dalis, o kai kurios šių mokslų kryptys su jais susijusios tiesiogiai). Lietuvoje iki 
šiol mažai tyrinėta, kaip tapatumo problematikai svarbūs socialiniai procesai ir kultūros reiškiniai 
siejasi su Europa ir pasauliu, o ankstesni tyrimai teorinio lygmens požiūriu menkai dera su Europos ir 
pasaulio mokslinių tyrimų kontekstu (VAT–10074). 

Kita vertus, svarbu pažymėti, kad vykdant Programos projektus, atrasta ir sukurta naujų 
mokslo šaltinių, sukaupta daug unikalios empirinės medžiagos, kurios potencialas dar nėra iki galo 
išnaudotas. Galima tikėtis, kad Programos I uždavinyje formuluotos tyrimų temos bus plėtojamos ir 
vėlesniuose projektų vykdytojų darbuose. 

http://sliekkas.manuelraaf.de/index.php?target=texts
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Mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu parengtos ir pateiktos konkrečios praktinės 
rekomendacijos visuomenei ir valstybės institucijoms, pasiūlytos strategijos, kaip valstybėje įtvirtinti 
lietuviškąjį kultūrinį ir socialinį tapatumą. 

Lietuvos lenkų istorinės atminties tyrimu atskleista, kad šio krašto Lietuvos ir Lenkijos istorijos 
pasakojimai turi mažai ką bendro. Tikslinga vietoj uždaro Lietuvos istorijos pasakojimo, kuris 
aktualizuojamas minint istorines datas, daugiau dėmesio telkti ATR laikotarpio istorinei atminčiai 
ugdyti ir integruoti į lietuvių (ne tik šio krašto, bet ir visos Lietuvos) kolektyvines minėjimo praktikas 
(VAT–12066). 

Iš Pietryčių Lietuvos respondentų apklausų paaiškėjo, kad šio krašto lenkų ir baltarusių 
pilietinei integracijai skatinti reikėtų tikslingiau formuoti Lietuvos atminties politiką, išryškinti 
bendros Lietuvos–Lenkijos istorijos potencialą (šios istorijos „nelietuvinant“) – integruoti šį paveldą į 
Lietuvos istorijos pasakojimą ir jį traktuoti kaip visiems bendrą paveldą. 

Vykdant švietimo ir etninę politiką, būtina nuolatinė atsakingų valstybės institucijų ir vietos 
savivaldos, mokyklų bei gyventojų komunikacija, diegianti tarpusavio pasitikėjimą, užkertanti kelią 
neteisingoms interpretacijoms, t. y. centrinės valdžios institucijos turi labiau atsižvelgti į regiono 
specifiką. Būtinas dėmesys su skirtingų etninių grupių moksleiviais dirbančių pedagogų kvalifikacijai 
kelti. 

Lietuvos valstybinių institucijų ir politinių partijų dėmesys regiono gyventojų aktualioms 
problemoms (ypač ekonominėms ir socialinėms) leistų sėkmingiau juos integruoti į Lietuvos 
visuomenę, sustiprinti pilietinį lojalumą ir užkirsti kelią nesantaiką kurstančioms politinėms jėgoms. 
Šis kontekstas lemia dalies vietos gyventojų nuostatas, kad tik LLRA atstovauja jų interesams, o LLRA 
nepritariantys politikai nemato alternatyvos šiai partijai politiniame lauke (VAT–12051). 

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

Programa paskatino istorinės atminties ir tautinio tapatumo tyrimus. Jie išsiplėtojo įvairios 
problematikos kryptimis, inicijavo gausios empirinės medžiagos kaupimą bei apdorojimą, įvairių 
sričių (šalių) mokslininkų bendradarbiavimą, įsigilinimą į tarptautinę patirtį ir originalų lietuvių 
kultūrinio bei socialinio tapatumo, atminties problemų konceptualizavimą.  

Įvertinti kolektyvinės atminties tyrimų teoriniai bei metodologiniai pasiekimai, komunikacinės 
ir kultūrinės atminties tarpusavio sąveikos, atskleistas atminties institucinio valdymo bei 
funkcionavimo visuomenėje mechanizmas, nustatyta istorinės atminties sąveika su regionine istorija 
ir kaimyninių šalių naratyvais (VAT–10001, VAT–10025, VAT–10028, VAT–12030, VAT–10048); 
išanalizuota LDK vaizdinio kaita Lietuvos ir kaimyninių šalių istoriografijose XIX–XX a., nustatytos LDK 
interpretacijų Lietuvos ir kaimyninių šalių šiandieniniame viešajame diskurse konfliktinės sandūros ir 
dialogų galimybės, atnaujinta ir išplėsta LKD tyrimų metodologija (VAT–10061, VAT–12031); 
nustatytas viešųjų ir privačiųjų atminties diskursų santykio klostymasis, fiksuoti ir tirti sakytiniai 
atminties naratyvai bei rašytiniai privatieji diskursai (VAT–10025, VAT–10048), nustatytos 
oficialiosios „atminties politikos“ formavimosi prielaidos, sąlygos, veikėjai, raiškos būdai ir jų įtaka 
kolektyviniam tapatumui (VAT–10001, VAT–12030, VAT–10048, VAT–12033); lyginamojoje 
perspektyvoje atlikta oficialiosios sovietinės „atminties politikos“ turinio bei raiškos formų analizė 
(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 (VAT–10001, VAT–10009, VAT–10022, VAT–10025, VAT–
10048, VAT–10028, VAT–12030, VAT–12033, VAT–12039, VAT–12048, VAT–12060); išnagrinėta 
išeivijos kolektyvinės atminties transformacija ir jos pavidalai (VAT–10006, VAT–10022, VAT–12056). 
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Galima konstatuoti, kad dauguma Programos keltų užduočių yra realizuotos, istoriografiją 
papildė temiškai kryptingai organizuotų tyrimų rezultatai, gausios naujos mokslo žinios. Vyravo XX a. 
antrosios pusės – sovietmečio problematika, o pastangos į projektus pritraukti kitų šalių mokslininkų 
ar tyrimų rezultatus viešinti užsienyje (sprendžiant iš ataskaitų) nebuvo itin sėkmingos. Programos II 
uždavinio rėmuose atlikti tapatumo ir, ypač, atminties raiškos bei valdymo tyrimai – pastebimas 
naujos problematikos proveržis Lietuvos istoriografijoje, publikuoti darbai leis įžvelgti ir toliau plėtoti 
aktualiausias temas. 

 

III UŽDAVINYS. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir 
tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros sukūrimas 

Įgyvendinant III uždavinio priemones: 
 sukurti nauji archeologinio paveldo vertinimo, įpaveldinimo ar regeneravimo metodai;  
 identifikuota, surinkta, aprašyta ir susisteminta gausi istorinė ir archyvinė etninės 

architektūros paveldo medžiaga;  
 surinkta ir ištirta archyvinė etninio-religinio paveldo medžiaga: ištirtas didelis etninių ir 

religinių bendruomenių kultūrinio paveldo artefaktų masyvas, spaudai parengti rašytiniai etninio–
religinio paveldo šaltiniai;  

 kurta Lietuvos kultūros paveldo ir tapatumo tyrimams reikalinga duomenų bazė: 
 sukurti paveldą sisteminantys šaltiniai – žodynai, atlasai, vadovai ir katalogai, turintys ne 

tik akademinės, bet ir praktinės, taikomosios, vertės, populiarinantys Lietuvos kultūros paveldą;  
 sukurtos 5 Lietuvos kultūros paveldą archyvuojančios internetinės duomenų bazės, 2 

specialiosios internetinės svetainės, 3 duomenų bazės papildytos naujais duomenimis, 2 projektai 
suskaitmenino surinktus duomenis;  

 publikuotos 5 monografijos, 2 mokslo studijos ir 110 mokslinių straipsnių;  
 pateiktos praktiškai vertingos rekomendacijos, kuriose konstatuojama:  
1) dalis tirtų architektūros objektų yra įtraukti į kultūros paveldo registrą, tačiau nemaža dalis 
saugotinų objektų neturi kultūros paveldo statuso arba yra įtraukti į saugomų kultūros paveldo 
objektų registrą kaip pavieniai objektai ar vietovės, kas neleidžia optimaliai išsaugoti visų jų 
vertingųjų savybių; 2) būtina naujai įvertinti architektūrinio paveldo objektų pritaikymo 
visuomenės reikmėms pasekmes, gaunamą naudą ir investicijų panaudojimą.  
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurių projektų išvados yra siauro dalykinio (pavyzdžiui, 

menotyrinio) pobūdžio, jose pasigendama apibendrinimų, siejančių projekto rezultatus su 
Programoje įvardintais vykdytos temos rezultatais, t. y. išvadų, aiškiai artikuliuojančių tirto kultūros 
paveldo vietą modernios visuomenės struktūroje, jo reikšmę konstruojant šiuolaikinei visuomenei 
būdingus tapatumus.  

 

IV UŽDAVINYS. Įvairių (taip pat ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, 
sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdžio bei poveikio valstybei, kalbai ir 
kultūrai tyrimai 

Programa paskatino įvairių šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio tapatumui, valstybei, kalbai ir 
kultūrai tyrimus. Dėl uždavinio sudėtingumo ir, veikiausiai, dėl Lietuvos mokslininkų nepakankamo 
pasirengimo spręsti uždavinio problematiką projektų nebuvo daug – tik 9. Jų vykdytojai atliepė 
uždavinio priemones. Numatyti tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti. Problematikos kryptys taip pat 
buvo suderintos su uždavinio priemonėmis. Pasiekta svarių teorinių ir metodologinių įžvalgų, kurias 
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galima vadinti teoriniais rezultatais (VAT–10032, VAT–10056, VAT– 12023, VAT-12025); sukaupta ir 
iš esmės išanalizuota empirinė medžiaga (VAT-12070, VAT-12023, VAT-10056, VAT-12025, VAT-
12038, VAT-12022, VAT-12068). Svarbu pastebėti, kad iš akių neišleidžiant originalaus Lietuvos 
globalizacijos, sekuliarizacijos, naujų iššūkių valstybės, kalbos ir kultūros tapatumui 
konceptualizavimo, vyko įvairių sričių mokslininkų bendradarbiavimas, buvo įsigilinta į tarptautinę 
patirtį, projektai tapo žinomi Europos mokslo bendruomenei (VAT-10032, VAT-12023, VAT-12070, 
VAT-10038). 

Deklaruoti rezultatai iš esmės sutapo su pasiektais. Projektų tikslai ir uždaviniai buvo 
įgyvendinti. Tyrimų rezultatai vykusiai atspindėti monografijose, studijose, straipsniuose. Aktyviai 
dalyvauta tarptautinėse mokslo konferencijose. Kai kuriais atvejais projektų rezultatai viešinti 
nepriekaištingai (VAT-10032, VAT-10038, VAT-12070). Pabrėžtina, kad daug mokslo darbų buvo 
publikuota užsienio mokslinėje spaudoje anglų ir italų kalbomis. 

Įgyvendinant šio uždavinio projektus naujai konceptualizuotas sekuliarizacijos fenomenas bei 
su tuo susijusi religinio tapatumo raiška, pateikta originali sekuliarizacijos santykio su globalizacija 
samprata. Teoriškai išryškinti ir konceptualizuoti kiti šiuolaikinio pasaulio iššūkiai – nihilizmas, 
cinizmas, religinės patirties vizualizacija, religinio „gyvenimo“ patyrimo persikėlimas į kasdienybės 
sritį, kultūros pasaulio medializacija, nauji iššūkiai valstybės, kalbos ir kultūros tapatumui – bei 
išanalizuotas šių, iššūkius atitinkančių, pakitusių fenomenų funkcionavimas visuomenės praktiniame 
gyvenime. Suformuluotos teorinės išvados yra reikšmingos ne tik viešajame diskurse svarstant 
šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir jų įtaką tapatumui, bet ir gali turėti gilesnį poveikį įvairių visuomenės 
institucijų, sluoksnių, grupių požiūriams ir sprendimams, susijusiems su naujųjų šiuolaikinio 
gyvenimo realijų vertinimu. 

 

V UŽDAVINYS. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vientisos informacinės 
infrastruktūros koncepcijos parengimas 

Dviem uždavinio projektams (VAT-10071, VAT-12019), kurie sutelkė tarptautinius ir 

tarpinstitucinius kolektyvus, pavyko įgyvendinti visus numatytus tikslus. Apibendrinant projektų 
rezultatus, galima daryti šias išvadas: kokybiškai įvertinant bendrą lituanistinių išteklių turinį ir 
jungimosi prie tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (pvz., CLARIN) būtinybę, Lietuvoje 
pradedama suvokti išteklių sąvadų ir jų viešos prieigos sukūrimo svarba. Būtina informuoti kalbos 
technologijų kūrėjus, švietėjus ir visuomenę apie egzistuojančius lituanistinius skaitmeninius 
išteklius. Nekyla abejonių dėl metaduomenų kūrimo būtinybės. Pasinaudojus analizės proceso metu 
suformuluota metodika, buvo įdiegtas pilotinis, CLARIN „C“ tipo centrų reikalavimus atitinkantis, 
repozitoriumas, aptarnaujantis Vytauto Didžiojo universitete kaupiamo Dabartinės lietuvių kalbos 
tekstyno (DLKT) metaduomenų užklausas. Visgi siūlomos infrastruktūros neturi būti interneto 
portalas. Būtina atsižvelgti į HSM tyrimų infrastruktūrų ir bibliotekų Lietuvoje bei Europoje tikslus ir 
veiklą, siekti sąsajų su Europos infrastruktūromis.  

Projektu SLIEKKAS parodyta, kad modernūs kalbos istorijos tyrimai reikalauja ne tik prieigos 
prie patikimų empirinių duomenų, bet ir kokybiškos tų duomenų paieškos pagal įvairius 
metalingvistinius ir lingvistinius kriterijus galimybės. Suskaitmeninti ir filologiškai apdoroti tekstai, 
kaip empirinių rašytinių senosios lietuvių kalbos faktų rinkinys, įgyvendinant SLIEKKO projektą 
pradėti ruošti tolesniems moksliniams tyrimams. Rinktinių tekstų pagrindu sudaryti, su de facto 
standartiniais istorinių tekstynų principais suderinti ir praktiškai išmėginti, tekstų anotavimo bei 
kodavimo pagrindai toliau gali būti taikomi visam senosios lietuvių kalbos tekstynui (1500–1800 m.) 
anotuoti. Toliau šiuos principus būtų galima pritaikyti ir kitų lietuvių kalbos laikotarpių įvairaus 
pobūdžio tekstynams anotuoti.  
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PRIEDAI 

1 PRIEDAS. Programos vykdytų projektų rezultatai 2014 metais 

 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai 2014 m. 2010–2014 m. 

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

22 40 

HS2. 
Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti 
recenzuojamuose leidiniuose 

131 303 

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

10 32 

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

11 32 

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

166 324 

HS6. 
Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros 
darbai 

11 26 

Iš viso 351 757 
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2 PRIEDAS. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ vykdyti projektai 2010–2014 metais 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
reg. Nr. 

Sutarties 
Nr. 

Projekto vadovas Projekto pavadinimas Institucija 
Programos 
uždavinys 

Mokslo 
sritis 

Projekto 
terminai 

Skirta lėšų, Lt 

1 VAT–
10058 

VAT–
16/2010 

Habil. dr. Bronislavas 
Juozas Kuzmickas 

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

Mykolo Romerio 
universitetas 

1 S 2010–
2012 

364.700 

2 VAT–
10063 

VAT–
17/2010 

Dr. Saulė 
Matulevičienė 

„Gervėčiai: istorinė atmintis ir kultūrinis tapatumas“ Vilniaus universitetas 1 H 2010–
2012 

427.900 

3 VAT–
10061 

VAT–
19/2010 

Habil. dr. Alfredas 
Bumblauskas 

„LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ Vilniaus universitetas 2 H 2010–
2013 

500.000 

4 VAT–
10068 

VAT–
23/2010 

Dr. Romualdas 
Juzefovičius 

„Lietuvos mokslo institucijų raida: kultūrinio ir 
socialinio tapatumų palikimas“ 

Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

1 H/S 2010–
2010 

19.100 

5 VAT–
10074 

VAT–
24/2010 

Dr. Nerijus Čepulis „Tapatumas ir kitybė“ Vilniaus universitetas 1 H 2010–
2010 

76.500 

6 VAT–
12013 

VAT–
30/2012 

Dr. Dalia Senvaitytė „Kalendorinių švenčių (re–)konstrukcijų santykio su 
lietuvių tapatumu tyrimai“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

1 H 2012–
2014 

149.600 

7 VAT–
12044 

VAT–
56/2012 

Habil. dr. Arvydas 
Matulionis 

„Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę“ 

Lietuvos socialinių tyrimų 
centras 

1 S 2012–
2014 

359.500 

8 VAT–
12051 

VAT–
50/2012 

Dr. Monika Frėjutė–
Rakauskienė 

„Etninės mažumos Pietryčių Lietuvoje: etninio, 
pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška“ 

Lietuvos socialinių tyrimų 
centras 

1 S 2012–
2014 

262.000 

9 VAT–
12058 

VAT–
48/2012 

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

Lietuvos istorijos 
institutas 

1 H 2012–
2014 

212.500 

10 VAT–
12062 

VAT–
44/2012 

Dr. Ramunė 
Šmigelskytė–Stukienė 

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

Lietuvos istorijos 
institutas 

1 H 2012–
2014 

304.300 

11 VAT–
12064 

VAT–
55/2012 

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

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

1 H 2012–
2014 

227.500 

12 VAT– VAT– Dr. Adas Jakubauskas „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto Mykolo Romerio 1 S 2012– 239.800 

http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=125&baze=nmp_vat&proj_pavad=individo%2520socialinis%2520ir%2520kult%25c5%25abrinis%2520tapatumas:%2520tarp%2520tradicijos%2520ir%2520inovacijos
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=125&baze=nmp_vat&proj_pavad=individo%2520socialinis%2520ir%2520kult%25c5%25abrinis%2520tapatumas:%2520tarp%2520tradicijos%2520ir%2520inovacijos
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=121&baze=nmp_vat&proj_pavad=%2520gerv%25c4%2597%25c4%258diai:%2520istorin%25c4%2597%2520atmintis%2520ir%2520kult%25c5%25abrinis%2520tapatumas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=133&baze=nmp_vat&proj_pavad=ldk%2520tradicija,%2520vaizdinys%2520ir%2520modern%25c5%25abs%2520tapatumai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=143&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520mokslo%2520institucij%25c5%25b3%2520raida:%2520kult%25c5%25abrinio%2520ir%2520socialinio%2520tapatum%25c5%25b3%2520palikimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=143&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520mokslo%2520institucij%25c5%25b3%2520raida:%2520kult%25c5%25abrinio%2520ir%2520socialinio%2520tapatum%25c5%25b3%2520palikimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=149&baze=nmp_vat&proj_pavad=tapatumas%2520ir%2520kityb%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=198&baze=nmp_vat&proj_pavad=kalendorini%25c5%25b3%2520%25c5%25a1ven%25c4%258di%25c5%25b3%2520%2528re-%2529konstrukcij%25c5%25b3%2520santykio%2520su%2520lietuvi%25c5%25b3%2520tapatumu%2520tyrimai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=198&baze=nmp_vat&proj_pavad=kalendorini%25c5%25b3%2520%25c5%25a1ven%25c4%258di%25c5%25b3%2520%2528re-%2529konstrukcij%25c5%25b3%2520santykio%2520su%2520lietuvi%25c5%25b3%2520tapatumu%2520tyrimai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=293&baze=nmp_vat&proj_pavad=vilnie%25c4%258di%25c5%25b3%2520kult%25c5%25abrinis%2520tapatumas%2520ir%2520jo%2520raida,%2520%2520atk%25c5%25abrus%2520lietuvos%2520%2520nepriklausomyb%25c4%2599
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=293&baze=nmp_vat&proj_pavad=vilnie%25c4%258di%25c5%25b3%2520kult%25c5%25abrinis%2520tapatumas%2520ir%2520jo%2520raida,%2520%2520atk%25c5%25abrus%2520lietuvos%2520%2520nepriklausomyb%25c4%2599
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=287&baze=nmp_vat&proj_pavad=etnin%25c4%2597s%2520ma%25c5%25beumos%2520pietry%25c4%258di%25c5%25b3%2520lietuvoje:%2520etninio,%2520pilietinio,%2520regioninio%2520ir%2520lokalaus%2520tapatum%25c5%25b3%2520rai%25c5%25a1ka
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=287&baze=nmp_vat&proj_pavad=etnin%25c4%2597s%2520ma%25c5%25beumos%2520pietry%25c4%258di%25c5%25b3%2520lietuvoje:%2520etninio,%2520pilietinio,%2520regioninio%2520ir%2520lokalaus%2520tapatum%25c5%25b3%2520rai%25c5%25a1ka
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=318&baze=nmp_vat&proj_pavad=vilnius%2520%25e2%2580%2593%2520lietuvos%2520sostin%25c4%2597:%2520politin%25c4%2597s%2520id%25c4%2597jos%2520istorija%2520%2528xix%2520a.%2520pabaiga%2520-%2520xx%2520a.%2520i%2520pus%25c4%2597%2529
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=318&baze=nmp_vat&proj_pavad=vilnius%2520%25e2%2580%2593%2520lietuvos%2520sostin%25c4%2597:%2520politin%25c4%2597s%2520id%25c4%2597jos%2520istorija%2520%2528xix%2520a.%2520pabaiga%2520-%2520xx%2520a.%2520i%2520pus%25c4%2597%2529
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=305&baze=nmp_vat&proj_pavad=modernios%2520administracijos%2520tapsmas%2520lietuvoje:%2520valstybini%25c5%25b3%2520institucij%25c5%25b3%2520raida%2520xviii%2520a.%2520ii%2520pus%25c4%2597je
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=305&baze=nmp_vat&proj_pavad=modernios%2520administracijos%2520tapsmas%2520lietuvoje:%2520valstybini%25c5%25b3%2520institucij%25c5%25b3%2520raida%2520xviii%2520a.%2520ii%2520pus%25c4%2597je
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=288&baze=nmp_vat&proj_pavad=politin%25c4%2597%2520tauta%2520ldk%2520xv%2520-%2520xvi%2520a.:%2520kunigaik%25c5%25a1%25c4%258di%25c5%25b3%2520sluoksnio%2520integravimo%2520prielaid%25c5%25b3%2520tyrimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=288&baze=nmp_vat&proj_pavad=politin%25c4%2597%2520tauta%2520ldk%2520xv%2520-%2520xvi%2520a.:%2520kunigaik%25c5%25a1%25c4%258di%25c5%25b3%2520sluoksnio%2520integravimo%2520prielaid%25c5%25b3%2520tyrimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=326&baze=nmp_vat&proj_pavad=lenk%25c5%25b3%2520tautin%25c4%2597s%2520ma%25c5%25beumos%2520lietuvoje%2520identiteto%2520tyrimas


 

59 

12066 58/2012 tyrimas“ universitetas 2014 

              3.143.400 

13 VAT–
10001 

VAT–
01/2010 

Prof. Alvydas 
Nikžentaitis 

„Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos 
urbanistinėse erdvėse“ 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2 H 2010–
2013 

592.700 

14 VAT–
10006 

VAT–
04/2010 

Habil. dr. Mindaugas 
Maksimaitis 

„Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos 
darbuose“ 

Mykolo Romerio 
universitetas 

2 S 2010–
2011 

122.100 

15 VAT–
10009 

VAT–
02/2010 

Dr. Regina Laukaitytė „Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.“ Lietuvos istorijos 
institutas 

2 H 2010–
2013 

208.000 

16 VAT–
10022 

VAT–
03/2010 

Dr. Daiva Dapkutė „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas 
emigracijoje“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2 H 2010–
2012 

284.000 

17 VAT–
10025 

VAT–
05/2010 

Dr. Violeta Davoliūtė „Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis 
Gulago tremtinių liudijimuose“ 

Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

2 H 2010–
2012 

218.000 

18 VAT–
10028 

VAT–
06/2010 

Dr. Raimundas Lopata „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo 
veiksnys“ 

Vilniaus universitetas 2 S 2010–
2012 

316.800 

19 VAT–
10048 

VAT–
18/2010 

Habil. dr. Dalia Leinartė 
(Marcinkevičienė) 

„Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: 
viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai“ 

Vilniaus universitetas 2 H 2010–
2012 

425.000 

20 VAT–
12030 

VAT–
31/2012 

Dr. Raimundas Lopata „Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir 
geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis“ 

Vilniaus universitetas 2 S 2012–
2014 

232.000 

21 VAT–
12031 

VAT–
33/2012 

Dr. Laima Šinkūnaitė „Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. Lietuvos 
dailėje: tradicijos ir transformacijos“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2 H 2012–
2014 

223.900 

22 VAT–
12033 

VAT–
32/2012 

Dr. Vilius Ivanauskas „Sovietmečio intelektualai, sistema ir tapatumo 
paieškos (Lietuvos rašytojų atvejis)“ 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2 H 2012–
2014 

71.700 

23 VAT–
12039 

VAT–
34/2012 

Dr. Rimantas Kmita „Literatūros laukas sovietmečiu Lietuvoje“ Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas 

2 H 2012–
2014 

164.500 

24 VAT–
12042 

VAT–
53/2012 

Dr. Jonas Rimantas 
Glemža 

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

Vilniaus dailės akademija 2 H 2012–
2013 

130.000 

25 VAT– VAT– Dr. Alma Lapinskienė „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas Lietuvių literatūros ir 2 H 2012– 265.100 

http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=326&baze=nmp_vat&proj_pavad=lenk%25c5%25b3%2520tautin%25c4%2597s%2520ma%25c5%25beumos%2520lietuvoje%2520identiteto%2520tyrimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=5&baze=nmp_vat&proj_pavad=atminties%2520kult%25c5%25abr%25c5%25b3%2520formavimo%2520strategijos%2520lietuvos%2520urbanistin%25c4%2597se%2520erdv%25c4%2597se
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=5&baze=nmp_vat&proj_pavad=atminties%2520kult%25c5%25abr%25c5%25b3%2520formavimo%2520strategijos%2520lietuvos%2520urbanistin%25c4%2597se%2520erdv%25c4%2597se
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=77&baze=nmp_vat&proj_pavad=valstyb%25c4%2597s%2520ir%2520teis%25c4%2597s%2520problemos%2520lietuvi%25c5%25b3%2520i%25c5%25a1eivijos%2520darbuose
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=77&baze=nmp_vat&proj_pavad=valstyb%25c4%2597s%2520ir%2520teis%25c4%2597s%2520problemos%2520lietuvi%25c5%25b3%2520i%25c5%25a1eivijos%2520darbuose
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=38&baze=nmp_vat&proj_pavad=%2520stalinizmas%2520lietuvoje%25201944-1953%2520m.
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=90&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuviai%2520pasaulyje:%2520tautinio%2520identiteto%2520i%25c5%25a1saugojimas%2520emigracijoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=90&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuviai%2520pasaulyje:%2520tautinio%2520identiteto%2520i%25c5%25a1saugojimas%2520emigracijoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=19&baze=nmp_vat&proj_pavad=atminties%2520%25c5%25beem%25c4%2597lapiai:%2520trauma,%2520tapatyb%25c4%2597%2520ir%2520tremtis%2520gulago%2520tremtini%25c5%25b3%2520liudijimuose
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=19&baze=nmp_vat&proj_pavad=atminties%2520%25c5%25beem%25c4%2597lapiai:%2520trauma,%2520tapatyb%25c4%2597%2520ir%2520tremtis%2520gulago%2520tremtini%25c5%25b3%2520liudijimuose
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=82&baze=nmp_vat&proj_pavad=istorijos%2520politika%2520kaip%2520tautos%2520ir%2520valstyb%25c4%2597s%2520konstravimo%2520veiksnys
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=82&baze=nmp_vat&proj_pavad=istorijos%2520politika%2520kaip%2520tautos%2520ir%2520valstyb%25c4%2597s%2520konstravimo%2520veiksnys
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=118&baze=nmp_vat&proj_pavad=sovietme%25c4%258dio%2520atmintis%2520lietuvos%2520gyvenimo%2520%2520istorijose:%2520vie%25c5%25a1%25c5%25b3j%25c5%25b3%2520ir%2520priva%25c4%258di%25c5%25b3j%25c5%25b3%2520diskurs%25c5%25b3%2520s%25c4%2585ry%25c5%25a1iai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=118&baze=nmp_vat&proj_pavad=sovietme%25c4%258dio%2520atmintis%2520lietuvos%2520gyvenimo%2520%2520istorijose:%2520vie%25c5%25a1%25c5%25b3j%25c5%25b3%2520ir%2520priva%25c4%258di%25c5%25b3j%25c5%25b3%2520diskurs%25c5%25b3%2520s%25c4%2585ry%25c5%25a1iai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=249&baze=nmp_vat&proj_pavad=istorijos%2520politika%2520kaip%2520valstyb%25c4%2597s%2520geokult%25c5%25abrinio%2520ir%2520geopolitinio%2520tapatumo%2520%25c4%25aftvirtinimo%2520%25c4%25afrankis
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=249&baze=nmp_vat&proj_pavad=istorijos%2520politika%2520kaip%2520valstyb%25c4%2597s%2520geokult%25c5%25abrinio%2520ir%2520geopolitinio%2520tapatumo%2520%25c4%25aftvirtinimo%2520%25c4%25afrankis
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=216&baze=nmp_vat&proj_pavad=krik%25c5%25a1%25c4%258dioni%25c5%25a1koji%2520ikonografija%2520xvii%2520-%2520xx%2520a.%2520lietuvos%2520dail%25c4%2597je:%2520tradicijos%2520ir%2520transformacijos
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=216&baze=nmp_vat&proj_pavad=krik%25c5%25a1%25c4%258dioni%25c5%25a1koji%2520ikonografija%2520xvii%2520-%2520xx%2520a.%2520lietuvos%2520dail%25c4%2597je:%2520tradicijos%2520ir%2520transformacijos
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=264&baze=nmp_vat&proj_pavad=sovietme%25c4%258dio%2520intelektualai,%2520sistema%2520ir%2520tapatumo%2520paie%25c5%25a1kos%2520%2528lietuvos%2520ra%25c5%25a1ytoj%25c5%25b3%2520atvejis%2529
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=264&baze=nmp_vat&proj_pavad=sovietme%25c4%258dio%2520intelektualai,%2520sistema%2520ir%2520tapatumo%2520paie%25c5%25a1kos%2520%2528lietuvos%2520ra%25c5%25a1ytoj%25c5%25b3%2520atvejis%2529
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=229&baze=nmp_vat&proj_pavad=literat%25c5%25abros%2520laukas%2520sovietme%25c4%258diu%2520lietuvoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=296&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520architekt%25c5%25abros%2520paveldo%2520istoriniai%2520interjerai%2520nuo%2520xv%2520a.%2520iki%2520xix%2520a.%2520vidurio
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=296&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520architekt%25c5%25abros%2520paveldo%2520istoriniai%2520interjerai%2520nuo%2520xv%2520a.%2520iki%2520xix%2520a.%2520vidurio
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=302&baze=nmp_vat&proj_pavad=sostin%25c4%2597%2520kaip%2520tapatumo%2520simbolis:%2520vilnius%2520ir%2520kaunas%2520lietuvi%25c5%25b3%2520kult%25c5%25abroje%2520%25281918-1940%2529
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12048 49/2012 lietuvių kultūroje (1918–1940)“ tautosakos institutas 2014 

26 VAT–
12056 

VAT–
59/2012 

Dr. Ilona Strumickienė „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis 
tapatumas išeivijoje“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2 H 2012–
2013 

132.200 

27 VAT–
12060 

VAT–
43/2012 

Habil. dr. Gintautas 
Mažeikis 

„Sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimas: 
lyginamoji Vidurio–Rytų Europos analizė“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2 S 2012–
2014 

200.000 

28 VAT–
12067 

VAT–
46/2012 

Dr. Gediminas 
Lesmaitis 

„Žygimanto Augusto ir LDK etmonų korespondencija: 
tarp valstybės ir individo“ 

Lietuvos istorijos 
institutas 

2 H 2012–
2014 

170.600 

              3.756.600 

29 VAT–
10004 

VAT–
09/2010 

Dr. Violeta Meiliūnaitė „Teminė tarmių duomenų bazė „Tradiciniai lietuvių 
verslai“ 

Lietuvių kalbos institutas 3 H/T 2010–
2010 

72.500 

30 VAT–
10014 

VAT–
12/2010 

Habil. dr. Dalia 
Kuizinienė 

„Lietuvių egzodo paveldo likimai“ Vytauto Didžiojo 
universitetas 

3 H 2010–
2012 

229.200 

31 VAT–
10015 

VAT–
08/2010 

Dr. Vaidas Petrulis „Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir 
paveldo archyvas“ 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 H 2010–
2013 

347.100 

32 VAT–
10018 

VAT–
07/2010 

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

Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

3 H 2010–
2013 

472.300 

33 VAT–
10026 

VAT–
11/2010 

Dr. Aistė Paliušytė „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

3 H 2010–
2012 

272.900 

34 VAT–
10039 

VAT–
10/2010 

Dr. Ona Aleknavičienė „Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos 
šaltinių tyrimas ir sklaida“ 

Lietuvių kalbos institutas 3 H 2010–
2012 

415.200 

35 VAT–
10047 

VAT–
20/2010 

Dr. Rasa Bertašiūtė „Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų etninės 
architektūros tyrimai“ 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 H 2010–
2012 

288.700 

36 VAT–
10057 

VAT–
21/2010 

Dr. Arvydas Pacevičius „Lietuvos egodokumentinis paveldas“ Vilniaus universitetas 3 H 2010–
2013 

599.900 

37 VAT–
10065 

VAT–
25/2010 

Dr. Tojana Račiūnaitė „Stebuklingojo atvaizdo samprata LDK visuomenėje: 
Lukiškių Dievo Motinos ikonos atvejis“ 

Vilniaus dailės akademija 3 H 2010–
2010 

19.700 

http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=302&baze=nmp_vat&proj_pavad=sostin%25c4%2597%2520kaip%2520tapatumo%2520simbolis:%2520vilnius%2520ir%2520kaunas%2520lietuvi%25c5%25b3%2520kult%25c5%25abroje%2520%25281918-1940%2529
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=280&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvi%25c5%25b3%2520tautin%25c4%2597%2520katalik%25c5%25b3%2520%2520ba%25c5%25beny%25c4%258dia:%2520etnoreliginis%2520tapatumas%2520i%25c5%25a1eivijoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=280&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvi%25c5%25b3%2520tautin%25c4%2597%2520katalik%25c5%25b3%2520%2520ba%25c5%25beny%25c4%258dia:%2520etnoreliginis%2520tapatumas%2520i%25c5%25a1eivijoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=313&baze=nmp_vat&proj_pavad=sovietini%25c5%25b3%2520atminties%2520ritualizavimo%2520form%25c5%25b3%2520per%25c4%2597mimas:%2520lyginamoji%2520vidurio-ryt%25c5%25b3%2520europos%2520analiz%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=313&baze=nmp_vat&proj_pavad=sovietini%25c5%25b3%2520atminties%2520ritualizavimo%2520form%25c5%25b3%2520per%25c4%2597mimas:%2520lyginamoji%2520vidurio-ryt%25c5%25b3%2520europos%2520analiz%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=325&baze=nmp_vat&proj_pavad=%25c5%25bdygimanto%2520augusto%2520ir%2520ldk%2520etmon%25c5%25b3%2520korespondencija:%2520tarp%2520valstyb%25c4%2597s%2520ir%2520individo
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=325&baze=nmp_vat&proj_pavad=%25c5%25bdygimanto%2520augusto%2520ir%2520ldk%2520etmon%25c5%25b3%2520korespondencija:%2520tarp%2520valstyb%25c4%2597s%2520ir%2520individo
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=18&baze=nmp_vat&proj_pavad=temin%25c4%2597%2520tarmi%25c5%25b3%2520duomen%25c5%25b3%2520baz%25c4%2597%2520%25e2%2580%259etradiciniai%2520lietuvi%25c5%25b3%2520verslai%25e2%2580%259c%253cbr%253e
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=18&baze=nmp_vat&proj_pavad=temin%25c4%2597%2520tarmi%25c5%25b3%2520duomen%25c5%25b3%2520baz%25c4%2597%2520%25e2%2580%259etradiciniai%2520lietuvi%25c5%25b3%2520verslai%25e2%2580%259c%253cbr%253e
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=89&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvi%25c5%25b3%2520egzodo%2520paveldo%2520likimai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=7&baze=nmp_vat&proj_pavad=skaitmeninis%2520lietuvos%2520architekt%25c5%25abros%2520istorijos%2520ir%2520paveldo%2520archyvas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=7&baze=nmp_vat&proj_pavad=skaitmeninis%2520lietuvos%2520architekt%25c5%25abros%2520istorijos%2520ir%2520paveldo%2520archyvas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=8&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520dailinink%25c5%25b3%2520%25c5%25beodynas,%2520t.%25202%25e2%2580%25934:%2520xix%25e2%2580%2593xx%2520a.%2520daugiatomio%2520%25c5%25beodyno%2520rengimas,%2520%25202-o%2520ir%25203-o%2520tom%25c5%25b3%2520leidyba
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=8&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520dailinink%25c5%25b3%2520%25c5%25beodynas,%2520t.%25202%25e2%2580%25934:%2520xix%25e2%2580%2593xx%2520a.%2520daugiatomio%2520%25c5%25beodyno%2520rengimas,%2520%25202-o%2520ir%25203-o%2520tom%25c5%25b3%2520leidyba
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=8&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520dailinink%25c5%25b3%2520%25c5%25beodynas,%2520t.%25202%25e2%2580%25934:%2520xix%25e2%2580%2593xx%2520a.%2520daugiatomio%2520%25c5%25beodyno%2520rengimas,%2520%25202-o%2520ir%25203-o%2520tom%25c5%25b3%2520leidyba
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=28&baze=nmp_vat&proj_pavad=vadovas%2520po%2520lietuvos%2520did%25c5%25bei%25c4%2585j%25c4%2585%2520kunigaik%25c5%25a1tyst%25c4%2599
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=87&baze=nmp_vat&proj_pavad=paveldas%2520ir%2520tapatumas:%2520xvii%2520am%25c5%25beiaus%2520lituanistikos%2520%25c5%25a1altini%25c5%25b3%2520tyrimas%2520ir%2520sklaida
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=87&baze=nmp_vat&proj_pavad=paveldas%2520ir%2520tapatumas:%2520xvii%2520am%25c5%25beiaus%2520lituanistikos%2520%25c5%25a1altini%25c5%25b3%2520tyrimas%2520ir%2520sklaida
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=114&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520kaim%25c5%25b3,%2520miesteli%25c5%25b3%2520ir%2520dvar%25c5%25b3%2520etnin%25c4%2597s%2520architekt%25c5%25abros%2520tyrimai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=114&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520kaim%25c5%25b3,%2520miesteli%25c5%25b3%2520ir%2520dvar%25c5%25b3%2520etnin%25c4%2597s%2520architekt%25c5%25abros%2520tyrimai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=115&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520egodokumentinis%2520paveldas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=145&baze=nmp_vat&proj_pavad=stebuklingojo%2520atvaizdo%2520samprata%2520ldk%2520visuomen%25c4%2597je:%2520luki%25c5%25a1ki%25c5%25b3%2520dievo%2520motinos%2520ikonos%2520atvejis
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=145&baze=nmp_vat&proj_pavad=stebuklingojo%2520atvaizdo%2520samprata%2520ldk%2520visuomen%25c4%2597je:%2520luki%25c5%25a1ki%25c5%25b3%2520dievo%2520motinos%2520ikonos%2520atvejis
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38 VAT–
10066 

VAT–
26/2010 

Dr. Sigitas Vaitkevičius „Etnocentrinių bruožų tyrimo metodologijos ir 
instrumentų parengimas“ 

Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas 

3 S 2010–
2010 

23.100 

39 VAT–
10070 

VAT–
27/2010 

Dr. Rasa Butvilaitė „Lietuvos dvarų sodybos: atlasas. Daugiatomio leidinio 
I-ojo tomo „Šilalės rajono savivaldybė“ parengimas“ 

Vilniaus dailės akademija 3 H 2010–
2010 

50.200 

40 VAT–
12010 

VAT–
35/2012 

Dr. Tojana Račiūnaitė „Stebuklingojo atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai“ Vilniaus dailės akademija 3 H 2012–
2014 

100.400 

41 VAT–
12012 

VAT–
36/2012 

Dr. Miroslav Davlevič „Janas Karlovičius – XIX ir XX a. sandūros mokslinio ir 
kultūrinio gyvenimo skleidėjas“ 

Vilniaus universitetas 3 H 2012–
2014 

130.000 

42 VAT–
12018 

VAT–
38/2012 

Dr. Arūnas Baublys „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, 
sukuriant geografinę informacinę sistemą“ 

Klaipėdos universitetas 3 H 2012–
2014 

453.200 

43 VAT–
12038 

VAT–
37/2012 

Dr. Kęstutis Zaleckis „Kraštovaizdžio erdvinės struktūros formavimo 
sureguliavimas siekiant aplinkos darniojo vystymo“ 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 H 2012–
2014 

304.500 

44 VAT–
12043 

VAT–
52/2012 

Dr. Vyda Bakutytė-
Jauniškienė 

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

Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

3 H 2012–
2014 

539.200 

45 VAT–
12052 

VAT–
47/2012 

Dr. Algimantas 
Merkevičius 

„Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai 
remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje“ 

Vilniaus universitetas 3 H 2012–
2014 

261.000 

46 VAT–
12053 

VAT–
57/2012 

Dr. Jūratė Jurevičienė „Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo 
metodai: Panemunės pilys“ 

Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

3 H 2012–
2014 

298.900 

47 VAT–
12055 

VAT–
45/2012 

Dr. Eglė Kumpikaitė „Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo išsaugojimas 
šiandieninėje ekologinėje gyvensenoje“ 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 H 2012–
2014 

167.000 

48 VAT–
12057 

VAT–
54/2012 

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

Kauno technologijos 
universitetas 

3 H 2012–
2014 

541.300 

49 VAT–
12071 

VAT–
51/2012 

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

Lietuvių kalbos institutas 3 H 2012–
2014 

317.000 

              5.903.300 

50 VAT–
10032 

VAT–
13/2010 

Dr. Rita Šerpytytė „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai 
tapatumui“ 

Vilniaus universitetas 4 H 2010–
2013 

648.200 

http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=158&baze=nmp_vat&proj_pavad=etnocentrini%25c5%25b3%2520bruo%25c5%25be%25c5%25b3%2520tyrimo%2520metodologijos%2520ir%2520instrument%25c5%25b3%2520parengimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=158&baze=nmp_vat&proj_pavad=etnocentrini%25c5%25b3%2520bruo%25c5%25be%25c5%25b3%2520tyrimo%2520metodologijos%2520ir%2520instrument%25c5%25b3%2520parengimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=155&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520dvar%25c5%25b3%2520sodybos:%2520atlasas.%2520daugiatomio%2520leidinio%2520i-ojo%2520tomo
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=155&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520dvar%25c5%25b3%2520sodybos:%2520atlasas.%2520daugiatomio%2520leidinio%2520i-ojo%2520tomo
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=247&baze=nmp_vat&proj_pavad=stebuklingojo%2520atvaizdo%2520tapsmas:%2520procesai%2520ir%2520rei%25c5%25a1kiniai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=220&baze=nmp_vat&proj_pavad=janas%2520karlovi%25c4%258dius%2520%25e2%2580%2593%2520xix%2520ir%2520xx%2520a.%2520sand%25c5%25abros%2520mokslinio%2520ir%2520kult%25c5%25abrinio%2520gyvenimo%2520skleid%25c4%2597jas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=220&baze=nmp_vat&proj_pavad=janas%2520karlovi%25c4%258dius%2520%25e2%2580%2593%2520xix%2520ir%2520xx%2520a.%2520sand%25c5%25abros%2520mokslinio%2520ir%2520kult%25c5%25abrinio%2520gyvenimo%2520skleid%25c4%2597jas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=230&baze=nmp_vat&proj_pavad=klaip%25c4%2597dos%2520kra%25c5%25a1to%2520etnokonfesinio%2520paveldo%2520tyrimai,%2520sukuriant%2520geografin%25c4%2599%2520informacin%25c4%2599%2520sistem%25c4%2585
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=230&baze=nmp_vat&proj_pavad=klaip%25c4%2597dos%2520kra%25c5%25a1to%2520etnokonfesinio%2520paveldo%2520tyrimai,%2520sukuriant%2520geografin%25c4%2599%2520informacin%25c4%2599%2520sistem%25c4%2585
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=260&baze=nmp_vat&proj_pavad=kra%25c5%25a1tovaizd%25c5%25beio%2520erdvin%25c4%2597s%2520strukt%25c5%25abros%2520formavimo%2520sureguliavimas%2520siekiant%2520aplinkos%2520darniojo%2520vystymo
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=260&baze=nmp_vat&proj_pavad=kra%25c5%25a1tovaizd%25c5%25beio%2520erdvin%25c4%2597s%2520strukt%25c5%25abros%2520formavimo%2520sureguliavimas%2520siekiant%2520aplinkos%2520darniojo%2520vystymo
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=284&baze=nmp_vat&proj_pavad=xvi-xix%2520a.%2520lietuvos%2520muzikinio%2520gyvenimo%2520atodangos:daugiakult%25c5%25abri%25c5%25a1kumo%2520aspektas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=284&baze=nmp_vat&proj_pavad=xvi-xix%2520a.%2520lietuvos%2520muzikinio%2520gyvenimo%2520atodangos:daugiakult%25c5%25abri%25c5%25a1kumo%2520aspektas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=295&baze=nmp_vat&proj_pavad=ankstyv%25c5%25b3j%25c5%25b3%2520balt%25c5%25b3%2520visuomen%25c4%2597s%2520tapatumo%2520bruo%25c5%25beai%2520remiantis%2520archeologijos%2520paveldo%2520tyrimais%2520lietuvoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=295&baze=nmp_vat&proj_pavad=ankstyv%25c5%25b3j%25c5%25b3%2520balt%25c5%25b3%2520visuomen%25c4%2597s%2520tapatumo%2520bruo%25c5%25beai%2520remiantis%2520archeologijos%2520paveldo%2520tyrimais%2520lietuvoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=317&baze=nmp_vat&proj_pavad=inovatyv%25c5%25abs%2520architekt%25c5%25abros%2520paveldo%2520regeneravimo%2520metodai:%2520panemun%25c4%2597s%2520pilys
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=317&baze=nmp_vat&proj_pavad=inovatyv%25c5%25abs%2520architekt%25c5%25abros%2520paveldo%2520regeneravimo%2520metodai:%2520panemun%25c4%2597s%2520pilys
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=312&baze=nmp_vat&proj_pavad=tradicin%25c4%2597s%2520tekstil%25c4%2597s%2520ir%2520tautinio%2520tapatumo%2520i%25c5%25a1saugojimas%2520%25c5%25a1iandienin%25c4%2597je%2520ekologin%25c4%2597je%2520gyvensenoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=312&baze=nmp_vat&proj_pavad=tradicin%25c4%2597s%2520tekstil%25c4%2597s%2520ir%2520tautinio%2520tapatumo%2520i%25c5%25a1saugojimas%2520%25c5%25a1iandienin%25c4%2597je%2520ekologin%25c4%2597je%2520gyvensenoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=282&baze=nmp_vat&proj_pavad=paveldotyra:%2520materialumo%2520ir%2520nematerialumo%2520aspektai%2520lietuvos%2520tarpukario%2520%25281918-1940%2529%2520architekt%25c5%25abroje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=282&baze=nmp_vat&proj_pavad=paveldotyra:%2520materialumo%2520ir%2520nematerialumo%2520aspektai%2520lietuvos%2520tarpukario%2520%25281918-1940%2529%2520architekt%25c5%25abroje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=286&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520sentiki%25c5%25b3%2520kult%25c5%25abros%2520paveldas%2520xviii-xx%2520a.:%2520ra%25c5%25a1tijos%2520paminklai%2520ir%2520ikon%25c5%25b3%2520tapyba
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=286&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520sentiki%25c5%25b3%2520kult%25c5%25abros%2520paveldas%2520xviii-xx%2520a.:%2520ra%25c5%25a1tijos%2520paminklai%2520ir%2520ikon%25c5%25b3%2520tapyba
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=76&baze=nmp_vat&proj_pavad=religija%2520ir%2520kult%25c5%25abra:%2520%25c5%25a1iuolaikinio%2520pasaulio%2520i%25c5%25a1%25c5%25a1%25c5%25abkiai%2520tapatumui
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=76&baze=nmp_vat&proj_pavad=religija%2520ir%2520kult%25c5%25abra:%2520%25c5%25a1iuolaikinio%2520pasaulio%2520i%25c5%25a1%25c5%25a1%25c5%25abkiai%2520tapatumui
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51 VAT–
10038 

VAT–
14/2010 

Dr. Loreta 
Vaicekauskienė 

„Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ Lietuvių kalbos institutas 4 H 2010–
2013 

500.100 

52 VAT–
10056 

VAT–
22/2010 

Dr. Jolanta 
Kuznecovienė 

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

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

4 H 2010–
2013 

450.000 

53 VAT–
10069 

VAT–
28/2010 

Dr. Loreta 
Vaicekauskienė 

„Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje 
Lietuvoje“ 

Lietuvių kalbos institutas 4 H 2010–
2010 

57.400 

54 VAT–
12022– 

VAT–
40/2012 

Habil. dr. Aloyzas 
Gudavičius 

„Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“ Šiaulių universitetas 4 H 2012–
2014 

250.000 

55 VAT–
12023 

VAT–
39/2012 

Dr. Irena Emilija 
Juozeliūnienė 

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

Vilniaus universitetas 4 S 2012–
2014 

440.000 

56 VAT–
12025 

VAT–
41/2012 

Dr. Vytis Čiubrinskas „Globalizacijos (transnacionalizmo) poveikis 
valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

4 S 2012–
2014 

191.300 

57 VAT–
12068 

VAT–
60/2012 

Dr. Liucijus Dringelis „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės 
struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“ 

Kauno technologijos 
universitetas 

4 H 2012–
2014 

350.000 

58 VAT–
12070 

VAT–
61/2012 

Dr. Loreta 
Vaicekauskienė 

„Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė“ Lietuvių kalbos institutas 4 H 2012–
2014 

287.900 

              3.174.900 

59 VAT–
10071 

VAT–
29/2010 

Habil. dr. Vladislav 
Fomin 

„Lituanistinių skaitmeninių išteklių metaduomenų 
sistemos sukūrimas ir suderinimas su CLARIN“ 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

5 H/F 2010–
2010 

69.000 

60 VAT–
10029 

VAT–
15/2010 

Dr. Rimvydas Laužikas „Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo infrastruktūrų 
tinklo kūrimas: projektavimo fazė“ 

Vilniaus universitetas 5 H/T 2010–
2011 

294.900 

61 VAT–
12019 

VAT–
42/2012 

Habil. dr. Grasilda 
Blažienė 

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

Lietuvių kalbos institutas 5 H 2012–
2014 

360.300 

              724.200 

              16.702.400 

 

http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=94&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvi%25c5%25b3%2520kalba:%2520idealai,%2520ideologijos%2520ir%2520tapatyb%25c4%2597s%2520l%25c5%25ab%25c5%25beiai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=111&baze=nmp_vat&proj_pavad=sekuliarizacijos%2520proceso%2520ypatumai%2520lietuvoje:%2520vie%25c5%25a1o%2520ir%2520privataus%2520religingumo%2520sankirtos
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=111&baze=nmp_vat&proj_pavad=sekuliarizacijos%2520proceso%2520ypatumai%2520lietuvoje:%2520vie%25c5%25a1o%2520ir%2520privataus%2520religingumo%2520sankirtos
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=148&baze=nmp_vat&proj_pavad=kalba%2520vilnius:%2520vilniaus%2520kalbos%2520vaidmuo%2520%25c5%25a1iandienin%25c4%2597je%2520lietuvoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=148&baze=nmp_vat&proj_pavad=kalba%2520vilnius:%2520vilniaus%2520kalbos%2520vaidmuo%2520%25c5%25a1iandienin%25c4%2597je%2520lietuvoje
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=219&baze=nmp_vat&proj_pavad=konceptualiosios%2520metaforos%2520vie%25c5%25a1ajame%2520diskurse
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=186&baze=nmp_vat&proj_pavad=emigracija%2520ir%2520%25c5%25a1eima:%2520i%25c5%25a1%25c5%25a1%25c5%25abkiai,%2520%25c5%25a1eiminiai%2520resursai,%2520sunkum%25c5%25b3%2520%25c4%25afveikos%2520b%25c5%25abdai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=186&baze=nmp_vat&proj_pavad=emigracija%2520ir%2520%25c5%25a1eima:%2520i%25c5%25a1%25c5%25a1%25c5%25abkiai,%2520%25c5%25a1eiminiai%2520resursai,%2520sunkum%25c5%25b3%2520%25c4%25afveikos%2520b%25c5%25abdai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=246&baze=nmp_vat&proj_pavad=globalizacijos%2520%2528transnacionalizmo%2529%2520poveikis%2520valstybinio%2520ir%2520tautinio%2520tapatumo%2520fragmentacijai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=246&baze=nmp_vat&proj_pavad=globalizacijos%2520%2528transnacionalizmo%2529%2520poveikis%2520valstybinio%2520ir%2520tautinio%2520tapatumo%2520fragmentacijai
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=294&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520miest%25c5%25b3,%2520miesteli%25c5%25b3%2520ir%2520kaim%25c5%25b3%2520erdvin%25c4%2597s%2520strukt%25c5%25abros%2520savitumo%2520nustatymas%2520ir%2520jo%2520i%25c5%25a1saugojimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=294&baze=nmp_vat&proj_pavad=lietuvos%2520miest%25c5%25b3,%2520miesteli%25c5%25b3%2520ir%2520kaim%25c5%25b3%2520erdvin%25c4%2597s%2520strukt%25c5%25abros%2520savitumo%2520nustatymas%2520ir%2520jo%2520i%25c5%25a1saugojimas
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=322&baze=nmp_vat&proj_pavad=kalba%2520vilnius%2520ii:%2520miestas%2520ir%2520kalbos%2520%25c4%25afvairov%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=163&baze=nmp_vat&proj_pavad=lituanistini%25c5%25b3%2520skaitmenini%25c5%25b3%2520i%25c5%25a1tekli%25c5%25b3%2520metaduomen%25c5%25b3%253cbr%253esistemos%2520suk%25c5%25abrimas%2520ir%2520suderinimas%2520su%2520clarin
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=163&baze=nmp_vat&proj_pavad=lituanistini%25c5%25b3%2520skaitmenini%25c5%25b3%2520i%25c5%25a1tekli%25c5%25b3%2520metaduomen%25c5%25b3%253cbr%253esistemos%2520suk%25c5%25abrimas%2520ir%2520suderinimas%2520su%2520clarin
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=57&baze=nmp_vat&proj_pavad=lituanistini%25c5%25b3%2520mokslo%2520tyrim%25c5%25b3%2520ir%2520paveldo%2520infrastrukt%25c5%25abr%25c5%25b3%2520tinklo%2520k%25c5%25abrimas:%2520projektavimo%2520faz%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=57&baze=nmp_vat&proj_pavad=lituanistini%25c5%25b3%2520mokslo%2520tyrim%25c5%25b3%2520ir%2520paveldo%2520infrastrukt%25c5%25abr%25c5%25b3%2520tinklo%2520k%25c5%25abrimas:%2520projektavimo%2520faz%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=227&baze=nmp_vat&proj_pavad=senosios%2520lietuvi%25c5%25b3%2520k.%2520tekstyno%2520%2528sliekkas%2529%2520lingvistin%25c4%2597s%2520anotacijos%2520technologin%25c4%2597%2520ir%2520mokslin%25c4%2597%2520baz%25c4%2597
http://informacija.lmt.lt/anotacija_lt.php?pr_kodas=227&baze=nmp_vat&proj_pavad=senosios%2520lietuvi%25c5%25b3%2520k.%2520tekstyno%2520%2528sliekkas%2529%2520lingvistin%25c4%2597s%2520anotacijos%2520technologin%25c4%2597%2520ir%2520mokslin%25c4%2597%2520baz%25c4%2597

