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1. DUOMENYS APrE PROGRAMA

2. PROGRAMOSVYKDYTOJAI

Programos pavadinimas Visuomenis struktfrros, socialini sqveika ir jos
noveikis valstvbis raidai (Nauiieii laikai)

Mokslo ir studijq institucija (programos
vykdy'toja)

Lietuvos istorijos institutas, KraZiq g. 5, LT-01108,
(85) 261 44 36, sekretoriatas@,istorija.lt, kodas
1 1 19ss361

Programos trukme 2012-2016 m.
Laikotarpis. uZ kuri teikiama ataskaita 2013 m.
Programai skirti norminiai etatai 6,37

Eil. Nr. Mokslo laipsnis Vardas, pavarde Pareisos
Programos vadovas

I Habil. dr. Tamara Baira5auskaite Vyriausioji m. d. (1,0
et.)

Kiti programos vykdfioiai
2. Dr. Reda Gri5kaite Vyresnioji m. d. (1,0

et.)
a Dr. Olga Mastianica Jaunesnioji m. d.

(2013-01-02-08-02 0,5
et.; 2103-08-02-12-31
0,25 et.)

4. Habil. dr. Aldona Pra5mantaite Vyresnioji m. d. (1,0
et.)

5. Dr. Jolita Sarcevidiene Mokslo darbuotoja
(1.0 et.)

6. Dr. Gintautas Sliesoritnas Mokslo darbuotojas.
(0.75 et.)

7. Dr. Darius Vilimas Mokslo darbuotoias



1,0 et.)
8. Dr. Vilma Zaltauskaite Mokslo darbuotoja (1,0

et.)

3. ATLIKTI DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI

2013 m. programos tikslq tirti Lietuvos visuomenes socialinE strukttr4 jos daugialypE ivairovE,
kaitq rai5k6 itak4 visuomends ir valstybes raidai Naujaisiais laikais (XVI a.*XX a. pr.)

[gyvendino 8 mokslininkai. Programos uZdaviniai vykdyi chronologiniais bei teminiais blokais,
kaip numatyta programoje. Programos vykdytojai pagrindini demesi skyre istorijos Saltiniq
paieSkai, rinko medLiagq Lietuvos ir Lenkijos archyvuose, bibliotekq rankra5diq skyriuose.
Paie5kq rezultatus pateike moksliniuose straipsniuose ir konferencijq prane5imuose.

Darius Vilimas (1,0 etatas) toliau tyre tem4,,Bajoras LDK pavietq Zemes teismuose XVI a. II
puseje (1566-1600 ffi.)", dirbo su LDK Kauno, Upytes pavietq ir /nmaitrlos Zemes teismq
knygomis (92 knygos) VUB RS. Jis tyre Zemes teismq aktq, einamqjq reikalq ir teismo
sprendimq knygas. Taip diferencijuota Zemaitijos Zemes teismrl knygq sudetis, palyginti su kitq
LDK pavietq Zemes teismq knygomis, yra unikali. Ji rodo Siq bajori5kq teismq aktyvum4 ir jq
kanceliarijq darbuotojq auk5t4 kompetencijos lyg[.
Remiantis 2012-2013 m. sukauptamedLiaga para5e ir iteike spaudai tris planuotus straipsnius:

1. Bajorai baltarusiSkq LDK pavietq Zemes teismo knygose (teisinis aspektas), 1,0 aut. 1.

Lituanistica.
2. Bajorai baltarusi5kq LDK pavietr4 Zemes teismuose (socialinis aspektas), 0,9 aut. l.

Lituanislica.
3. Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes pavietq Zemes teismq darbo pobudis (XVI a.

pabaiga), 0,8 aut. l. Acta Humanitarica Universitatis Saulensis.

Gintautas Sliesoriiinas (0,75 etato) LMAVB RS, VUB RS rinko istorinE medLiagq tema
,,Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes didikq grupuodiq kovos XVII ir XVIII amLiqsand[roje". Surinko
vertingos korespondencijos, seimeliq nutarimq, medZiagos apie Vidaus karo Lietuvoje pradli
(1697-1696) ir LDK bajorq generalines (Valkininkq) konfederacijos veikl4 1700-1702 metais.
Para5e ir [teike spaudai planuotqji straipsni apie LDK didikq grupuodiq, pirmiausia Sapiegq,
pozicijos kaita po 1697 m. karaliaus rinkimq ir jq dalyvavim4 LDK bajorijos konfederaciniame
susivienijime - rokoSe 1697 m.:

4. Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes didikq grupuotes ir roko5as po Augusto II Stipriojo
elekcijos (1697-1698 m.), 1,0 aut. l. Chronicon Pqlatii Magnorum Ducum Lit
L i e tuv o s d i di iqi a kun i ga i ki i i t1 r um4 lcr o ni ka

Jolita Sarceviiiend (1,0 etatas) rinko medLiagq monografijai ,,Lietuvos valstiediq Seimos
struktlra XVIII a.: tarp Rytq ir Vakary" LVIA ir bibliotekq Retq spaudinitl bei rankra5diq
skyriuose (LMAVB, NMB, VUB). Sukaupe 1786 m. duomenis apie Bresto ir Kobrino
ekonomijq valstiediq Seimas, dirbo su Daugeli5kio parapijos metrikq knygomis, sugrupavo 1786
m. duomenis apie 1338 Siauliq ekonomijos valstiediq Seimas; sukaupe 1743-179I m. statistinius
duomenis apie Lietuvos etniniq vietoviq valstiediq Seimas. Taip pat rinko medZiagq reikaling4
parodyti valstiediq 5eim4 platesniame socialiniame kontekste, nustatyti visuomends hkesdius ir
reikalavimus vaikq auklejimui ir lavinimui, susieti juos su valstiediq Seima. Pagal LII ir Lenkijos
MA Istoriios instituto ekvivalentinius mainus 10 d. dirbo Var5uvos bibliotekose. rinko



i storio grafi nE medZiag4 reikal ing4 lyginamaj ai analize|
2103 m. planavo parengti du straipsnius. Parenge vien4 planuotq straipsn[ ir vien4 neplanuotq
straipsni:

5. XVIII a. pabaigos Lietuvos valstiediq Seimos strukt[ros bruoZai Siauliq ekonomijos inventoriq
duomenimis,l,5 aut. l. Rengiamas iteikti spaudai.

6. Tevai, vaikai ir edukacija namuose XVIII a. II puseje. 1,75 aut. l. [teiktas Siuo metu
komplektuojmam straipsniq rinkiniui "Lietuvos DidZioji Kunigaik5tyste XVIII a.: valstybe,
kultiira, edukacija". Straipsnis parengtas pranelimo konferencijoje pagrindu.

Planuotojo straipsnio apie valstiediq Seimos rekonstrukcij4 pagal Daugeli5kio parapijos metrikq knygas
(1706-1806) ra5ymas uZtrunka del demografiniq Saltiniq pobfrdZio ir jiems rinkti nepalankiq s4lygq.

Demografiniq masiniq Saltinirl rinkimas ir sisteminimas reikalauja itin dideliq laiko s4naudq. Tik
2013 m. paskutiniame ketvirtyje programos vadovei pavyko susitarti del nemokamo kai kuriq
Saltiniq fotografavimo LVIA. Iki to laiko juos teko perraSineti, grupuoti ir klasifikuoti ,,rankiniu
bldu". Sio straipsnio rengimas nukeltas I kitus metus. Neplanuotas straipsnis sudaro vien4 i5
temos aspektq. Jame nagrinejami visuomends ir valstybes reikalavimai ir rekomendacijos Seimai
kaip visuomenes daliai (auklejamasis aspektas).

Tamara Baira5auskaitd (1,0 etatas) rinko medLiagq LVIA temai ,,Bajorq LemvaldLiq
nuosmukis ir i5likimas: tapatybes krize (1863-1914 m.)". Pagrindin[ demesi sutelke i atskirq
bajorq Lemvaldliqgrupirl (moterg totorirS santyki su nuosavybe, taip pat I ir kov4 del Zemes po
baudZiavos panaikinimo. Tyrimas rodo, kad kovos del Zemes problema yra plati ir tirtina keliais
aspektais. Jai atskleisti vieno Siai temai planuoto straipsnio nepakanka.2013 m. ji ai5kinosi
dvarininkq ir buvusiq dvarq valstiediq baudZiauninkq nuosavybes santykius. Planavo para5yti
tris straipsnius, para5e ir [teike du planuotus ir vien4 neplanuotq straipsn[:

Kova del Zemes: dvarininkq ir dvarq valstiediq nuosavybes santykiai XIX a. II puseje.
1,5 aut. L Rengiamas teikti iLituanisticq
Lietuvos bajores ir Zemevalda: nuosavybes santykiai XIX a. antrojoje puseje. Lietuvos
istorijos studijos, (paskelbtas, Lr. ataskaitos p. 4).
Tarapcxoe 3eMneBna,qeHr,re B Bureucroft ry6epuuu no nropoft noJroBrrHe XIX - Haqare
XX ner<a. 1,5 aut. l. Specialusis,,Lietuvos istorijos studijqleidinys" (t. l0). ISSN 1822-
4016. Straipsnis parengtas prane5imo konferencijoje pagrindu, iteiktas sukomplektuotam
straipsniq rinkiniui.

Planuotas straipsnis apie ekonomin[ bajorq LemvaldLiq atsak4 [ baudZiavos panaikinim4 del
labai dideles archyvines medZiagos apimties nukeltas i kitus metus.

Aldona Pra5mantaitC (1,0 etatas) rinko medLiagq LVIA ir LMAVB RS temai,,Lietuvos
Romos katalikq dvasininkijos hierarchijos socialine raida XIX a.: Vilniaus ryskupija". Pagal
LII ir Lenkijos MA Mokslo istorijos instituto ekvivalentinius mainus 12 d. dirbo PopieZi5kojo
BaZnytinio instituto Romoje Var5uvos filiale. iia naudojosi mikrofilmais su Vatikano archyvo
dokumentais. Vykdomai temai ypad vertingos vyskupijos hierarcht4 Processus Consistoriales -
Apa5talq Sostui teikti duomenys apie kandidatus I vyskupus. Istoriografine medZiaga rinkta
LMAVB, VUB, Var5uvos universiteto bibliotekose. Tgstas vardinio Vilniaus vyskupijos XIX a.

katedros prelatq s4raSo sudarymas. Duomenims patikslinti biitinas darbas su RVIA saugomais
dokumentais. Para5e tris planuotus straipsnius, kurie teikiami mokslo leidiniams:

10. XIX amZiaus Vilniaus vyskupijos prelatai propozitai (1,0 aut. l.), Folia Historica
Cracoviensia.

7.

8.

9.



11. Vilniaus vyskuptl baZnytines karjeros ypatumai XIX a. (1,0 aut. l.), LKMA Metraitis.
12. Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos strukt0ros raidos bruoLai XIX a. (1,0 aut. l.).

Straipsnis parengtas, bet jI reikia papildyti mediiaga i5 RVIA.

Vilma ZaltauskaitC (1,0 etatas) toliau tyrinejo temq,,Katalikq dvasininkas XIX a. II puses -
XX a. pradZios Lietuvos visuomeneje. Socialinis portretas". Ji rinko medLiagqLVIA, LMAVB
RS, VUB RS, Kauno arkir,yskupijos kurijos archyve. Ypating4 demes[ skyre egodokumentams
ir pasaulietines valdZios laikysen4 atspindintiems Saltiniams, kurie rodo Romos katalikq
dvasininko karjeros pasirinkimo motlvus, dvasininkq religingum4 mobilum4 jo varLym4. po
1863-1864 sukilimo. Sios medZiagos pagrindu para5yti ir [teikti spaudai du planuoti straipsniai:

13. Romos katalikq dvasininkq mobilumas /nmaidit4$el5iq) ir Vilniaus vyskupijose (po
1863-1864 sukilimo iki XX a. pradZios), 1,0 aut. l. Lietuvos istorijos metraitis.

14. ,,Matyti mane kunigu". Romos katalikq dvasininko karjera: paskatos j4rinktis ir
galimybes realizuoti (XIX a. II puse - XIX a. pab.), 1,0 aut. l. LKMA Metraftis.

Reda Gri5kaitd (1,0 etatas) tyrinejo Lietuvos provincijos intelektualq grupes formavim4si ir
raid4 XIX a. pr. - XIX a. 7 deS. Vienas svarbiausiq tikslq buvo toliau fiksuoti tq XIX amZiaus
pirmosios puses Lietuvos bajorij4 kuriai k[ryba buvo tapusi svarbia veiklos sritimi, registruoti
net ir menkiausias kuryba paZenklintas vietas, taip plediant intelekting XIX a. geografij4. LVIA
ji tyre GorskirS Kostrovickiq ir Ti5kevidiq Seimos archyvus, NMB - Kosakovskiq Seimos
archyv4 ir Pliateriq gimines archyv4. Pasirupinusi Svietimo mainq paramos fondo finansuojama
staZuote 2013 m. spalio 1 * lapkridio 30 d. staZavosi Lenkijos MA Istorijos institute, XIX-XX
a. visuomenes kaitos tyrimq grupeje. Rinko medLiagqNacionalineje bibliotekoje Var5uvoje,
VarSuvos UB, A. Mickevidiaus v. literatflros muziejaus ir Literatlros tyrimq instituto
rankra5tynuose, Jogailos universiteto bibliotekoje Krokuvoje, Lenkijos MA archyve Krokuvoje.
Para5e ir iteike spaudai du planuotus straipsnius:

15. Lietuvos provincijos intelektualq grupes formavimasis ir raida (XIX a. pr. - XIX a. 7
d.): bendrieji tyrimo aspektai, 2,0 aut.l. Lietuvos istorijos metraitis.

16. Socialine ir kulturine Vilniaus filomatq savirefleksija (pagal Imperatori5kojo Vilniaus
universiteto studentq tardymo bylq protokolus: 1823-08-01 - 1824-04-27), 2,0 aut. l.
Lietuvo s is torij os studij os.

Olga Mastianica (2013-01-0248-02 0,5 etato; 2103-08-02-12-31 0,25 etato) tyre
modernejandios visuomenes profesionalejim4 XIX a. pab.-XX a. pr. Rinko statistinius
duomenis ir kit4 medLiagq [vairiuose LVIA fonduose: Vilniaus generalgubernatoriaus ir
gubematoriaus kanceliarijos, Vilniaus gubernijos Landarqvaldybos. Sieke apibldinti Vilniaus,
Kauno, i5 dalies Suvalkq, gubernijq visuomends profesionalejim4 jo kryptis ir itak4 socialiniam
mobilumui, i5skirti pagrindines profesines grupes ir i5siai5kinti jq socialinE kilmE. Para5e ir
parenge spaudai planuot4 straipsni:

17. Lietuvos visuomenes profesionalejimo kryptys XIX a. pabaigoje", 1,0 aut. l. Istorija.

1. Baira5auskaite, T. Bajorq LemvaldZi4 sudetis Kauno ir Vilniaus gubemijose XIX a.

antroioie puseje. Lituanistica, 2013. T. 59. Nr. I(91 9-23. ISSN 02351t6X.

4. PUBLIKUOTI MOKSLINIV TYRIMU REZULTATAI



www. lmaleid)'kla. ltloj s/index.php/lituanistica
2. Baira5auskaite, T. Lietuvos bajores ir Zemevalda: nuosavybes santykiai XIX a. antrojoje

puseje. I-ietuvos istorijos studijos,2013.T.32, p. 84-98. ISSN 1392-0448. www.lis.lt
3. Mastianica, O. XIX amZiaus visuomends profesionalizacijos ir socialines s4veikos

problemos Vakarq Europos istoriografijoje. Lituanistica,2013. T. 59 Nr.1(91), p. 24-33,
I S SN 023 5 -7 I 6X'. www. lmaleidykla. ltloj s/index. php/lituani stica

4. PraSmantaite, A. Archlviniai Saltiniai XIX a. Lietuvos katalikq dvasininkijos socialines
raidos tyrimams: tarnybos lapai. LKMA Metraitis, t.37, Vilnius,2013, p.57-79,ISSN
| 3 92-0 5 02. www. lkma. lt

5. Sarcevidiend, J. ,,Krik5tas - tai ne gimimas, o laidotuves - tai ne mirtis": paraptjq
metrikq knygos istorines demografijos ir Seimos tyrimq kontekste. Ministri historiae.
Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevidiene. Vilnius,
2013, p. 451472. ISBN 978-9955-8 47 -70-0.

6. Sarcevidiend, J. ,,Nie mogq ich iwiqtobliwie wychowywat, jefli owych nie gromiq":
relacje rodzic6w i dzieci w piSmiennictwie XVIII wieku. W lcrqgu rodziny epok dawnych.
Dzieciristwo,red. B. Popiotek. Warszawa,2013,s.397414, ISBN 978-83-7181-817-2.

7. Sliesorifrnas, G. The image of Lithuania in English Publications in the lTth Century,
Lithuanian Historical Studies,20ll, vol. 16, Vilnius, 2012, p. 95-118. ISSN 1392-2343.

[straipsnis iteiktas 2012 m. vasar% leidinys i5ejo 2013 m. su 2012 m. data, todel
straipsnis nepateko L2012 m. ataskait4l

8. Sliesorilnas, G. Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes didikq Pacq nuostatos valstybes
uZsienio politikos klausimais XVII a. 6-8 deSimtmediais'., Chronicon Palatii Magnorum
Ducum Lithuaniae/ Lietuvos didZit4iq kunigailciiiq rum4lvonika, t. 2 (2011), Vilnius,
2012,p.274-282. ISSN 2029-8943. [straipsnis [teiktas 2012 m. kovo mdn. leidinys i5ejo
2013 m. su20l2 m. data, todel straipsnis nepateko i2012 m. ataskait4l.

9. Vilimas, D. Zemes teismo knygq, i5likusiq Baltarusijos Nacionaliniame istorijos archyve
Minske, aplvalga iki 1600 m. (Zemes teismo knygos kaip Saltinis tiriant bajorijos
istorij$. Lietuvos istorijos metraftis. 2012 metal, 1. Vilnius, 2013, p.165-176. ISSN
0202-3342.

10. Vilimas, D. Bajorai Upytes pavieto teisme pagal Zemes teismo knygas (paskutinysis XVI
a. de5imtmetis). Lituanistica.2013. T. 59 (2013), Nr. 1(91), p. 1-8. ISSN 0235-716X.
www. lmaleidykla. ltloj s/index.php/lituanistica

1 1. Vilimas , D. Zemaidiq bajorai Zemes teisme XVI a. pabaigoje (trumpa buvusiq ir esamq
xZemaitijos Zemes teismo knygq aplvalga). Lituanistica.2013. T.59. Nr. 4(94), p.218-
23 0. IS SN 023 5 -7 I 6){. www. lmaleidykla. ltloj s/index.php/lituanistica

12. Zaltauskaite, V., Ziuriend, R. Concerning a Flowery Tablecloth and the Computer

Analysis of a Nineteenth-Century Photographic Image, Limes: Borderland Studies,

Volume 6, Issuel,2013,p.64-84.ISSN 2029-7475 (Print) ISSN 2029-7483 (Online)
(V. Zaltauskaites dalis - 0,7 aut. l.)

13. /,altauskaite, V. Pasaulietiniq dalykq - rusq kalbos, literatlros, tdvynes istorijos ir
geografijos - mokymas dvasininkq rengimo istaigose (XIX amZiaus antroji puse),

Archivum Lithuanicum t 5, 2013, p. 265-302, ISSN 1392-7 37 X.
http://www.lki.ltll-Kl-LT/index.php?%20%20option:com_content&view:article&id:7
97

14, i,altauskaite, V. [rec.:] IIor Bepr, Ilpaeocnaette, r.tHocJtctrue, uHosepue: oqepKu no
ucmopuu peruzuo3Hozo pasuo o 6pasun P o c cuitcxoil uMnepuu, Mocrsa: Hosoe
JI noe o6ogpesue,2012;280 c. Lithuanian Historical Studies 17,2012, Vilnius,



2013, p. 224127. ISSN 1392-2343.

5. REZULTATV SKLAIDA

Programos vykdy'tojai tyrimq rezultatus vie5ino konferencijose, III Lietuvos istorikq
suvaZiavime (i5 viso 12 prane5imrf, mokslo populiarinimo straipsnyje, parodoje ir radijo
laidose.

I. Mokslin6s konferencijos:

Tarptautine moksline konferencija,,Aktualios Lietuvos istorijos ir kult[ros problemos
akademiniame diskurse: Lietuvos ir Lenkijos mokslininkq interpretacijos" (LEU, LII, Varmijos
Mozilry universitetas Ol5tyne), Vilnius, 2013 m. geguZes 9-11 d. (32 dalyviai):

1. BairaSauskaite, T. Rusifikacija ir Vakary gubemijq bajory ZemvaldZiq santykis su Zeme
XIX a. II puseje.

2. Vilimas, D. Bajori5kos kultlros sklaida LDK Zemes teismuose (XVI a. pab.).
3, Zaltauskaite V. Tarptautine konferencija ,,Ugdymas kulturos ir Zmogaus raidos

kryLkelese: Meiles Luk5ienes pedagoginio palikimo iZvalgos praeidiai, dabardiai,
ateidiai" (Konferencija yra valstybines programos ,,100-osios Meiles Luk5ienes gimimo
metines - LINESCO minima sukaktisoorenginys), Vilnius, 2013 m. balandZio 25-26 d.
(69 dalyviai). Prane5imas: Apie ,,morali5kai sunkiq" tarnybE arba pasaulietiniq dalykq
yokytojaRomos katalikq dvasinese seminarijose (XIX a. II puse-XX a. pradLia).

4. Zaltauskaite V. Moksline konferencija ,,Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai:
stereotipai ir XXI amZiaus iZvalgos (LKI ir VLKK), Vilnius, 2013 m. geguZes 15 d. (14
dalyviq). Prane5imas: Sociokult[rine Romos katalikq dvasininko Antano Baranausko
vie5osios veiklos aplinka (XIX a. II puse).

5. /,altauskaite V. Tarptautine konferencija,,1863-1864 m. sukilimas ir jo vieta
Vidurio ir Rytq Europos tautq kolektyvineje atmintyje" (LII), Vilnius, 2013 m.
rugsejo Il-I4 d. (24 dalyviai). Prane5imas: Rusq kalba seminarijose. Korekturos po
sukilimo.

6. Zaltauskaite V. Tarpdalykine konferencija,,Yaizdo kontrole'o (LKTI), Vilnius, 2013 m.
spalio 24-25 d. (16 dallviq). Prane5imas: Apie fotografuotis megusi dvasinink4 ir
ryskupo atvaizdo funkcionavim4 XIX a. pabaigos Lietuvos kontekste. (Vilniaus
vyskupo Karolio Hrynevickio atvejis).

7. Baira5auskaite T. Tarptautine moksline konferencija ,,Tiurkq istorija ir kultura
Lietuvoje", (VU IF Kultlriniq bendrijq studijq centras, VU FF Turkq kalbos centras).
Vilnius, geguZes 29-3I d. (34 dalyviai). Prane5imas: Totoriq Lemevalda Vilniaus
gubernijoje XIX a. II puseje - XX a. pr.

III Lietuvos istorikq suvaZiavimas ,,Nuo politines istorijos prie istorijos politikos" (LII, Lietuvos
nacionalinis istorikq komitetas, SU), Siauli ai,2013 m. rugsejo 26-29 d. (66 dalyviai ir gausiai
susirinkusi akademine bendruomene) :

8. Vilimas, D. LDK pavietq Zemes teismq darbo pob[dis.
9. Zaltauskaite, V. Apie Romos katalikq dvasininkq luom4Rusijos imperijoje XIX a. II

puseje.



Tarptautine XII moksline konferencija,,Lietuvos DidZioji Kunigaik5tyste XVIII amLiuje:
valstybe, kultr.rra, edukacija. Skiriama 240-osioms Edukacines komisijos isteigimo metindms"
(LII, VDU), Vilnius, 2013 m. spalio 10-11 d. (22 dalyviai):

10. Sarcevidiene, J. Tevai, vaikai ir edukacija namuose XVIII a. II puseje.

I 1. Zaltauskaite, V. Romos katalikq dvasininkq ugdymo pokydiai fiksuojami regulose
(XVm a. pabaiga - XIX a.).

12. Sliesorifnas G. IX tarptautine moksline konferencija ,,Kunigaik5diq Oginskiq politine,
kultrlrine veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos" (LEU, Rietavo Oginskiq
kulttiros istorijos centras etc.), Vilnius, spalio 18 d. (10 dalyviqiS Lietuvos ir
Baltarusijos). Prane5imas: Grigalius Oginskis ir politinio konflikto Lietuvoje peraugimas

I Vidaus kar4XVII a. pab.

il. Mokslo populiarinimas:

Sliesorilnas, G. LDK istorija: Svedijos karaliaus Karolio XII ker5tas Darsflni5kio miesteliui
Il02 metais. Publikacija leidinyje ,,15 min.". Elektronine versija - 2013liepos 23d.

http://www.15min.ltlnaujiena/ziniosgyvai/istorija/ldk-istorija-svedijos-karaliaus-karolio-xii-

kerstas-darsuniskio-miesteliui- I 702-metais-5 82-3 5 5 897#ixzz2n4pzhhiq

Gri5kaite R. kartu su Ciceniene R. LMAVB sureng€ albumq paroda ,,'Noriu buti Tavo
knygoje...' XVII-XXI a. atminimq albumai i5 Lietuvos mokshl akademijos Vrublevskiq
bibliotekos rinkinirl'. Paroda atidaryta 2013-04-11. Ekskursijos visuomenei po Siq parod4
(2013 -04-25 ; 20 1 3 -05 -02; 20 13 -05-09).

Gri5kaite R. Pasakojimai apie Lietuvoje saugomus atminimq albumus radijo laidoje Gyvoji
istoriia (LRT, 2013-04-19) ir radi.io laidoje Russkoiie radiio (LRT, 2013-04-21

6. PASTABOS APrE PROGRAMOS VYKDYMO ErGA

2013 m. darbo patirtis rodo, kad visi programos vykdyojai laikesi pirminio plano, tadiau jo
igyvendinimas nebuvo toks sklandus, kaip pirmaisiais metais. Lieka nei5sprEsta pagrindine
problema:

1. Istorijos Saltiniq tyrimas ir darbas archyvuose. Programai igyvendinti nepakanka Saltiniq
i5 Lietuvos saugyklq. Svarb[s XVI-XX a. Saltiniai saugomi Baltarusijos ir Lenkijos
atminties saugyklose. Visiems XIX amZiaus istorijos tyrejams ypatingai svarbus darbas
Rusijos valstybiniame istorijos archyve Sankt Peterburge, I kur[ patekti programos
vykdyojai turi ribotas galimybes. Kadangi ndra sukurtas ilgalaikiq progamq vykdytojq
komandiruodiq i uZsienio archlvus finansavimo mechanizmas, i5vykomis tenka rupintis
individualiai. Programos dallviai rodo iniciatyv4 stengiasi naudotis ekvivalentiniais
mainais (2013 m. dviejqtyrejqtrumpalaikes komandiruotes) ir StUpn staZuotemis (2013
m. vienos tyrejos dviejq menesiq staZuote). Visur reikia dalyvauti konkurse, ndra
garantijq kad jis bus laimetas. Sios nedideles i5vykq i uZsienio archyvus galimybes
nepadengia jq tikrojo poreikio.
Iki galo lieka neiSsprEstas klausimas del komandiruodiq I kitas Lietuvos atminties

klas, pirmiausia - Kauno, nors LII stengiasi Sias i5laidas I pavlenlams



tyrejams.
Del apibfldintq prieZasdiq pradejo strigti kai kuriq straipsniq uZbaigimas ir teikimas

spaudai per ataskaitini laikotarp[.
2. Iki galo lieka nei5sprgstas dokumentq kopijavimo klausimas. Nuo 2014 m. kovo mdn.

LVIA, kai tik bus irengtos specialios vietos, bus leidZiama nemokamai fotografuoti
dokumentus savo [ranga. Tadiau bibliotekq rankra5tynuose dokumentq kopijavimas yra
mokamas, o ilgalaikeje programoje kopijavimo i5laidos nera numatytos.

3. I5lieka poreikis koreguoti tyrimq sekq ir tiriamq problemq aspektus. Pagrindine prieZastis

- didele istorijos Saltiniq apimtis (teismq knygos, metrikq knygos, bajonl Zemevaldos

dokumentai ir pan.). Kita prieZastis yra ta, kad planuojant straipsniq temas buvo
ne[manoma nuspeti, kur link pasuks uZsibreZtq problemq tyrimas. Kai kurie aspektai

reikalauja gilesnes ar platesnes analizes. Todel jau Siandien galima pasaklti, kad metq
planuose dalies straipsniq rengim4 reikia sukeisti vietomis ir koreguoti temas. Nuo to
programos tikslas, uZdaviniai, numatytq publikacijq skaidius ir kokybe nenukentds.

4. Rengiant ilgalaikE program4 jos vykdytojq indelis buvo planuojamas atsiZvelgiant i viso
etato pareigybinius reikalavimus. Tadiau situacija nuolat kinta. Programos vykdytojai
dalyvauja LMT skelbiamuose konkursuose, tarptautiniuose projektuose ir pan. Todel
keidiasi uZimamo etato dalis, bet [sipareigojimai ir kruviai programoje lieka tie patys.

2012 m. buvo pageidaujama ai5kiai apibreZti galimybes koreguoti ilgalaikes programos
dalyvirtr darbq apimtis, atitinkamai - programos galutini rezultat6 atsiZvelgiant i
konkrediq situacij4. Tadiau tai nebuvo padaryta.

Sanffumpos:
LEU- Lietuvos edukologijos universitetas
LII - Lietuvos istorijos institutas
LIS - Lietuvos istorijos studijos
LKI - Lietuviq kalbos institutas
LKTI - Lietuvos kulttiros tyrimq institutas
LKMA * Lietuviq katalikq mokslo akademija
LMAVB - Lietuvos Mokslo akademijos Vrublevskiq biblioteka
LVIA - Lietuvos valstybes istorijos archyvas
NMB -Nacionaline M. MaZvydo biblioteka
RVIA - Rusijos valstybinis istorijos archyvas Sankt Peterburge
VLKK - Valstybine lietuviq kalbos komisija
VUB - Vilniaus universiteto biblioteka

Programq vykdandios institucijos Rimantas Miknys
(vardas, pavard€)


