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1. DUOMENYS APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas 
Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir 

publikavimas 

Mokslo ir studijų institucija (programos 

vykdytoja) 

Lietuvos istorijos institutas 

Kražių 5, LT-01108, Vilnius 

+370 5 262 44 36 

istorija@istorija.lt 

111955361 

 

Programos trukmė 2012–2016 

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita 2015 

Programai skirti norminiai etatai 6,24 

 

2. PROGRAMOS VYKDYTOJAI 

 

Eil. Nr. Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Pareigos 

Programos vadovas 

1.  Hum. m. dr. Artūras Dubonis Vyresn. m. darb.; 

Archeografijos sk. 

vedėjas 

Kiti programos vykdytojai  

2. Hum. m. dr. Darius Antanavičius Vyresn. m. darb. 

3. Hum. m. dr. Raimonda Ragauskienė Vyresn. m. darb. 

4. Hum. m. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė Vyresn. m. darb.; LDK 

istorijos sk. vedėja 

5.  Eglė Deveikytė archeografė 

6.  Jonas Drungilas archeografas 

7.  Inga Ilarienė archeografė 

8.  Laimontas Karalius archeografas 

mailto:istorija@istorija.lt


 

3. ATLIKTI DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI 

 

Pateikite programos ataskaitinio laikotarpio rezultatų santrauką pagal programos tikslus ir 

uždavinius. Pristatykite tarpinius nepublikuotus ir sklaidos priemonėmis nepristatytus programos 

ataskaitiniu laikotarpiu atliktus darbus (pvz., įvairūs parengiamieji darbai, infrastruktūros 

kūrimas, medžiagos kaupimas, atlikti tyrimai ir pan.). 

Ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

programos vykdytojai 2015 m. toliau vykdė keturis užsibrėžtus tikslus: Lietuvos Metrikos knygų 

rengimas ir leidyba (1); Lietuvos gyvenamų vietų istorijos dokumentai (2); Lietuvos užsienio 

politikos dokumentai (3); programos rezultatų, pasiekimų ir svarbių aktualijų skelbimas, skatinant 

lituanistikos tyrimų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje (4). 

Ilgalaikės mokslinės programos vykdytojai individualius darbus planuoja laikydamiesi 

„Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybinių 

kvalifikacinių reikalavimų apraše“  nustatytų apimčių  (http://www.istorija.lt/apie-

mus/dokumentai/). 

1 tikslas 

1.1. Uždavinys. Toliau rengiamos Lietuvos Metrikos knygos: nr. 21 (244 lp.) (A. Dubonis) – 

apdoroti 5 a. l. rankraščio teksto; nr. 29 (184 lp.) (I. Ilarienė) – pabaigtas knygos įvadas (0,2 a. l.), 

parašytos mokslinės pastabos ir komentarai (1,2 a. l.); nr. 226 (100 lp.) (L. Karalius: paėmė naują 

LM knygą,  nes LM-17 išleido) – apdoroti 7,5 a. l.; nr. 253 (330 lp.) (R. Ragauskienė) – apdorotas 

1 a. l. rankraščio teksto; nr. 273 (230 lp.) (D. Antanavičius) – apdoroti 10 a. l. rankraščio teksto; 

nr. 47 (130 lp.) (E. Deveikytė) – parengtos rodyklės (3 a. l.). 

I. Ilarienės rengta Lietuvos Metrikos knyga nr. 29 (iš viso 20 a. l.) 2016 m. atiduodama 

spaudai, tikintis finansavimo iš LMT Lituanistikos sklaidos projektų lėšų. 

Išleista L. Karaliaus ir D. Antanavičiaus parengta Lietuvos Metrikos knyga nr. 17 (žr. 

publikacijų sąrašą). 

I. Ilarienė 2015 m. rugsėjo 7–18 d. rinko medžiagą rengiamos LM-29 knygos reikalais 

Varšuvoje (pagal LII ir Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos instituto Varšuvoje partnerystės ir 

bendradarbiavimo programą); ir lapkričio 22 – gruodžio 5 d. – Krokuvoje (iš MITA skiriamų lėšų 

ilgalaikių programų įgyvendinimui). 

R. Ragauskienė 2015 m. kovo 15–22 d. Lenkijoje rinko medžiagą vykdomos ilgalaikės 

programos reikalais mokslinėje stažuotėje (pagal LII ir Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos 

instituto Varšuvoje partnerystės ir bendradarbiavimo programą). 

LM knygos rengime rankraščio perrašymas į elektronines laikmenas tėra pirmas darbų etapas. 

Knygos rengimo paskesni darbai apima dokumentų numeravimą, teksto skirstymą pastraipomis ir 

punktuacijos ženklų sudėliojimą, šimtų dokumentų datų nustatymą, tikslinimą, korektūras. Vėliau 

kuriamas mokslinių-informacinių komentarų, pastabų ir rodyklių (dalykų, vietų ir asmenų) blokas, 

atliekami atitinkamų tekstų vertimai į anglų ir kt. kalbas. Šiame etape kuriamos publikuojamų 

dokumentų anotacijos lietuvių kalba. Baigiamajame etape moksliniuose įvaduose atskleidžiamos 

publikuojamos LM knygos formavimosi problemos, su tuo susiję asmenys, įvykiai ar kiti 



veiksniai ir poreikiai, aptariami specifiniai publikuojamų istorijos šaltinių turinio aspektai, 

nurodomi šaltinio teksto perteikimo principai ir t. t. 

1.2. Uždavinys. Knyga Kas yra Lietuvos Metrika (atsakomasis redaktorius A. Dubonis). 

Darbinis pavadinimas pakeistas į leidybinį Lietuvos Metrika. Istorijos ir tyrimų apybraiža, apimtis 

– 10,6 a. l. Knyga 2016 m. atiduodama spaudai, tikintis finansavimo iš LMT Lituanistikos 

sklaidos projektų lėšų. 

1.3. Uždavinys. Knyga Lietuvos bajorijos archyvai XVI a. (autorė R. Ragauskienė). Išleista 

2015 m. LMT sklaidos projekto lėšomis (projekto vad. R. Ragauskienė) (žr. publikacijų sąrašą). 

1 ir 2 uždaviniai kartu su daugiatomiu leidiniu Istorijos šaltinių tyrimai buvo Lietuvos 

Metrikos tiriamojo segmento dalis. Ji įvykdyta. 

1.5. Uždavinys. Parengtas leidinys Lietuvos Metrikos naujienos. „Lietuvos istorijos 

metraščio“ mokslinis-informacinis priedas. Nr. 15–2014/2015, Vilnius, 2016 (sudarė A. Dubonis, 

2,41 a. l.). Atiduodamas spaudai 2016 m., tikintis finansavimo iš LMT Lituanistikos sklaidos 

projektų lėšų. 

Parašytas ir įteiktas LMT sklaidos projektas LIP-16037 (A. Dubonis) prašant 2016 m. 

finansuoti pagal programą atliktų darbų išleidimą (publikaciją LM-29, knygą Lietuvos Metrika. 

Istorijos ir tyrimų apybraiža, mokslinį-informacinį leidinį Lietuvos Metrikos naujienos, nr. 15). 

2 tikslas (Lietuvos gyvenamų vietų istorijos dokumentai) 

Renkami ir perrašomi į elektorines laikmenas Liudvinavo ir Pilypavo miestų dokumentai 

(J. Drungilas, D. Antanavičius). 2015 m. apdorota dvylika dokumentų: 1571 m. liepos 29 d. 

valdovo Žygimanto Augusto Pilypavo bažnyčios fundacija, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, 

sign. 1777, l. 518–520; 1584 m. birželio 6 d. išrašas iš Gardino pav. žemės teismo knygos, kur 

Pylipavo miestiečiai skundėsi jų seniūnu JKM rotmistro Aleksandro Gvaninio savivale, 

Национальный исторический архив Беларуси, f. 1755, nr. 10 (1584–1585 m. knyga), l. 138–

145; 1620 m. kovo 28 d. Pilypavo vaito Stanislovo Gorskio testamentas, kuriuo Pilypavo 

bažnyčiai dovanoja žemės, už kurias klebonas ar vikaras privalo už geradarį ir jo žmoną aukoti 

kiekvierną savaitę trečiadieniais ar penktadieniais šv. Mišias, Biblioteka Czartoryskich w 

Krakowie, sign. 1777, l. 851–853; 1658 m. liepos 30 d. valdovas Jonas Kazimieras Vaza 

Kazimierui Snarkiui leido perleisti Pylipavo miesto vaitystę Jonui Gradovskiui, Lietuvos valstybės 

istorijos archyvas, LM, nr. 133, l. 24–24v; 1669 m. spalio 1 d. valdovas Mykolas Višnioveckis 

Stanislovui Vengžinovskiui, JKM stalininkui, už ištikimą stalininko tarnystę bei dalyvavimą 

įvariuose kariniuose veiksmuose suteikė Pilypavo miesto vaitystę, mirus Jonui Gradovskiui, 

ankstesniam vaitui, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LM, nr. 136, l. 272–272v; 1672 m. kovo 

20 d. valdovas Mykolas Višnioveckis Stanislovui Vengžinovskiui, JKM stalininkui, leido perleisti 

Pilypavo miesto vaitystę Andriui Florijonui Kosaževskiui, Smolensko medžiokliui, Lietuvos 

valstybės istorijos archyvas, LM, nr. 136, l. 95v; 1679 m. sausio 29 d. valdovas Jonas Sobieskis, 

prašant Steponui Vladislovui Kšištanavičiui ir Pauliui Šulevskiui, suteikė Magdeburgo teises 

Gardino pav. buvusiam, Berznyko miesteliui, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LM, nr. 138, 

l. 390–391; 1679 m. sausio 30 d. valdovo Jono Sobieskio raštas Kazimierui Senpkovskiui, 

Berznyko seniūnui, dėl miestiečių išnaudojimo, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LM, 

nr. 138, l. 393; 1699 m. rugpjūčio 22 d. valdovas Augustas II patvirtino Berznyko miestui 



Magdeburgo teises, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LM, nr. 148, l. 237–240; 1765 m. 

gegužės 9 d. Pilypavo miesto ir jo priemiesčių inventorius, Национальный исторический архив 

Беларуси, f. 1928, ap. 1, b. 230, l. 1–6; 1757 m. rugpjūčio 20 d. valdovas Augustas III mirus 

Protazui Lošeliui, Trakų vaivadijos stovyklininkui, Liudvinavo miesto vaitystę kartu su Baleikių 

km. ir Šaboliškių užusieniu suteikė Juozapui Bufalui, LDK sienų matininkui, Gardino pav. pilies 

teismo raštininkui, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sign. 5981, l. 248v–249; 1787 m. sausio 

15 d. Berznyko miestiečių byla su jų seniūnu Motiejumi, Zynievu, dėl miestiečių išnaudojimo, 

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, nr. 410, l. 456–480. 

Panaudodamas savo sukauptas žinias ir mokslinį įdirbį dirbant su Lietuvos gyvenamų vietų 

istorijos dokumentais, J. Drungilas vykdė mokslinę taikomąją veiklą, su kitais autoriais 

parengdamas ir paskelbdamas kelionių vadovą po Seinų ir Suvalkų kraštą. 

D. Antanavičius 2015 m. Augustavo ir Liudvinavo magdeburginių miestų dokumentų spaudai 

nerengė. Tačiau kaip šios programos vykdytojas, lotynų kalbos specialistas, ateityje rengs visus 

lotyniškus publikacijos dokumentus. 

3 tikslas (Lietuvos užsienio politikos dokumentai) 

Spaudai rengiama šaltinių publikacija „Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 

2 dalis. Sutartys su Rusija, Prūsija ir Austrija“ (R. Šmigelskytė-Stukienė).  

Atlikti darbai: 

 Tęsiami Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimų epochos ir to meto asmenybių 

politinės bei diplomatinės veiklos tyrimai, analizuoti archyviniai dokumentai ir 

istoriografija, susijusi su Abiejų Tautų Respublikos pirmuoju ir antruoju padalijimais. 

 Parašyta šaltinių publikacijos Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 2 

dalis. Sutartys su Rusija, Prūsija ir Austrija mokslinio įvado dalis, skirta Lenkijos ir 

Lietuvos valstybės sienos su Rusijos imperija demarkavimo ir delimitavimo 

problemoms aptarti (0,75 aut. l.); 

 Tyrimų išvados paskelbtos mokslo monografijoje, keturiuose straipsniuose ir šaltinio 

publikacijoje (žr. publikacijų sąrašą). 

 Perskaityti trys pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 

 2015 m. lapkričio 5–7 d. vykta į mokslinę stažuotę Baltarusijos mokslų akademijos 

Istorijos institute pagal Lietuvos ir Baltarusijos mokslų akademijų bendradarbiavimo 

ir mainų sutartį. 

4 tikslas (Mokslo rezultatų sklaida) 

4.1. Uždavinys. Vykdomas Istorijos šaltinių tyrimų, t. 6 sudarymas. 

4.2. Uždavinys. Dėl Lietuvos Metrikos, kitų istorijos šaltinių tyrimo ir leidybos tarptautinės 

mokslinės konferencijos rengimo 2016 m. Konferencijos vykdymas nukeliamas, nes programos 

rezultatus derėtų apibendrinti jos baigiamajame etape, realiausias terminas – 2017 m. pirmoji 

pusė. 

Iš kitų per ataskaitinį programos laikotarpį atliktų darbų pažymėtina: 



 parašytas ir įteiktas LMT sklaidos projektas LIP-16037 (A. Dubonis), prašant 2016 m. 

finansuoti pagal programą atliktų darbų publikavimą. 

 

 

 

4. PUBLIKUOTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 

 

Pateikite per programos ataskaitinį laikotarpį paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų (įskaitant 

monografijas ir kt.) bibliografinį sąrašą su internetinės prieigos (jei tokia yra) nuorodomis. 

Biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių programų vykdytojai pateikia tik 

monografijų ir periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact 

Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje publikuotų straipsnių 

bibliografinius aprašus, patentus. 

 

Monografijos, šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, 

žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos, aukštųjų mokyklų vadovėliai 

1. R. RAGAUSKIENĖ, Dingę istorijoje. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos 

privatūs archyvai, Vilnius: LII leidykla, 2015. 368 p. ISBN 978-609-8183-08-5 (Leidyba 

finansuota iš LMT projekto lėšų) 

2. R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Michał Kleofas Ogiński: Politician, Diplomat and Minister 

(1786–1794); translated by Linas Andronovas. Vilnius: Petro ofsetas, Rietavo Oginskių 

kultūros istorijos muziejus, [2015]. 320 p. ISBN 978-609-420-479-1 (Monografija yra 

daugiau nei 30 proc. pakeistas 2013 m. išleistos knygos angliškas vertimas su dokumentų 

publikacija knygos priede. Knygos vertimą ir spausdinimą rėmė LR Užsienio reikalų 

ministerija pagal Vystomojo bendradarbiavimo programos projektą) 

3. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530–1536). Užrašymų knyga 17. Lithuanian Metrica: 

Book No. 17 (1530–1536). Book of Inscriptions 17. Литовская Метрика. Книга № 17 

(1530–1536). Книга записей 17. Parengė L. KARALIUS, D. ANTANAVIČIUS (tekstai 

lotynų kalba). Vilnius: LII leidykla, 2015. XLVI, 706 p., 350 egz. ISBN 978-9955-847-

92-2 (Leidyba finansuota LMT projekto LIT-8-22 lėšomis) 

Mokslo straipsniai, publikuoti recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose 

leidiniuose (su ISSN ar ISBN indeksu) 

1. J. DRUNGILAS, Iš Lietuvos istorijos šaltinių „kelionių“: XX a. pradžioje pradingusi 

Žemaitijos žemės teismo knyga (1595 m.) – Maskvoje, Lituanistica, t. 60, nr. 4(98), 

2014, p. 274–275 ISSN 0235-716X [vėluojantis] 

2. J. DRUNGILAS, 1639 m. Pašvitinio valdos inventorius, Pašvitinys, sudarytojai: Aloyzas 

Bėčius ir Kazimieras Kalibatas, Vilnius: Versmė, 2014, p. 110–143 ISSN 1822-489X 

[vėluojantis] 

3. A. RYČKOV, Mirties bausmės skyrimas viešųjų raštų klastotojams Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės teismuose XV a. amžiaus pabaigoje –XVI amžiaus viduryje, Lietuvos 

Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė. Straipsnių 

rinkinys. Parengė I. VALIKONYTĖ ir L. STEPONAVIČIENĖ. Vilnius: VUL, 2015, p. 109–

120 ISBN 978-609-459-510-3 

4. R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Mykolas Kleopas Oginskis – Vilniaus miestietis, 

Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais. [D.] 2: mokslo 



straipsnių rinkinys. Sudarytoja R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ. Vilnius: Lietuvos istorijos 

instituto leidykla, 2015, p. 104–132. ISBN 978-609-8183-01-6 

5. R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Les Sujets Mixtes: The Problem of Double Subordination in 

the Period of the Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth: the Case of Mykolas 

Kleopas Oginskis, Lithuanian Historical Studies, no 19, 2014, Vilnius, 2015, p. 111–

134. ISSN 1392-2343 

6. R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Trakų vaivados Andriaus Oginskio biblioteka – didiko 

akiračio veidrodis, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos 

pėdsakais. [D.] 2: mokslo straipsnių rinkinys. Sudarytoja R. ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ. 

Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 302–341. ISBN 978-609-8183-01-6 

Kiti straipsniai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu aparatu mokslo, 

profesiniuose, kultūros periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose (taip pat ir 

elektroniniuose) 

1. Seinų ir Suvalkų kraštas: kelionių vadovas, parengė DRUNGILAS, J., KATILIUS, A., 

MILERYTĖ-JAPERTIENĖ G., Vilnius: LII leidykla, 2015. 128 p. ISBN 978-609-8183-00-9 

 

5. REZULTATŲ SKLAIDA 

 

Pateikite per programos ataskaitinį laikotarpį panaudotų rezultatų viešinimo ir populiarinimo 

priemonių sąrašą (tai, kas nepateikta „5. Publikuoti mokslinių tyrimų rezultatai“). Pateikite 

tikslius sklaidos priemonių bibliografinius ar kitokius duomenis (pvz., konferencijos pavadinimas, 

pobūdis (tarptautinė, Lietuvos, mokslinė, populiarinimo ar kt.) vieta, laikas, dalyvių skaičius ir 

kt.). 

Pagal programą leidžiamų istorijos šaltinių, kartu vykdant ir skelbiant jų tyrimus, pobūdis 

savaime lemia vykdomos programos tarptautiškumą, kadangi paskelbtoji medžiaga aktuali ne tik 

buvusios LDK valstybės palikuonims, Baltarusijai ir Ukrainai, bet daugeliui šiuolaikinių Rytų ir 

Vidurio Europos valstybių (Lenkijai, Rusijai, Latvijai, Estijai, Moldavijai, Vokietijai, Austrijai). 

Dėl to Lietuvos mokslininkų leidybiniai-tiriamieji darbai daugelio tų šalių suinteresuotų 

mokslininkų, pirmiausia, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos, yra atidžiai sekami. Konkreti 

išraiška: visi Lietuvoje išleisti leidiniai pasiekia minėtas šalis per oficialius mainus, arba pačių 

mokslininkų pastangomis, reprezentuojant Institute vykdomą programą ir asmeninius mokslinius 

pasiekimus. 

Instituto tinklalapyje programinių leidinių bibliografiniai aprašai su trumpomis anotacijomis 

skelbiami puslapyje http://www.istorija.lt/#!/skyriai_archeografijos Kita vertus, siekiant kuo 

platesnės informacijos apie programos leidinius sklaidos, nuo pirmo numerio nuolat skelbiamas 

visas Lietuvos Metrikos naujienų tekstas lietuvių ir rusų kalbomis 

(http://www.istorija.lt/lmn/index.html). 

Programos vykdytojai atliko šiuos darbus: 

J. Drungilas perskaitė pranešimą: 

 Plungiškių draugijos organizuotuose Plungės istorijos skaitymuose 2015 m. gegužės 

23 d. „Plungės miestelio pradžia (XVI a. antroji pusė)“  

http://www.istorija.lt/#!/skyriai_archeografijos
http://www.istorija.lt/lmn/index.html


I. Ilarienė (rengėja): 

 LII ir Gruzijos ambasados Lietuvoje surengta paroda „Gruzijos užsienio politikos 

pėdsakai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1495–1497 metais“ Lietuvos 

respublikos seimo Europos informacijos biure š. m. kovo 10 d. – ekspozicijai parengta 

vaizdinė medžiaga ir istorinis tekstas iš Lietuvos Metrikos knygos Nr. 5: 1495 metų 

Gruzijos karaliaus Konstantino II (1478–1505) pasiuntinybės dokumento, adresuoto 

Ispanijos karalienei Izabelei Katalikiškajai (1474–1504), nuorašo vertimas į lietuvių 

kalbą 

R. Ragauskienė perskaitė pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje: 

 „Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565)“ konferencijoje Kunigaikščiai Radvilos. 

Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė, 2015 m. lapkričio 12–

14 d. Vilniuje 

R. Šmigelskytė-Stukienė perskaitė tris pranešimus tarptautinėse-mokslinėse konferencijose: 

 2015 m. birželio 9–10 d. Varšuva, Lenkijos MA Istorijos institutas, konferencija „W 

kręgu lokalnych spraw i problemów. Zycie polityczne prowincji szlacheckiej w 

Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim w XVI - XVIII w.: Różnice i podobieństwa“. 

Pranešimo tema: „Przemiany w życiu politycznym szlachty powiatu mereckiego (od 

Sejmu Wielkiego do Sejmu grodzieńskiego)“ 

 2015 m. rugsėjo 17 d. tarptautinė mokslinė konferencija „Mykolas Kleopas Oginskis. 

Asmenybė ir epocha“, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmai. Pranešimo tema: „Viešas ir privatus Mykolo Kleopo Oginskio 

pasaulis (šeimos korespondencijos analizė)“ 

 2015 m. spalio 23–24 d. Lenkijos mokslų akademija Krokuvoje (Polska Akademia 

Umiejętności). Konferencija „Parlamentaryzm Korony i Litwy (XV–XVIII wiek). 

Pranešimo tema: „O referendum Konstytucji 3 Maja raz jescze: sejmiki egzulanckie 

na Litwie“ 

 

 

6. PASTABOS APIE PROGRAMOS VYKDYMO EIGĄ 

 

Pateikite pastabas (jei tokių turite) dėl programos vykdymo pasikeitimų, vykdymo problemų, 

naujų aplinkybių ir kt. 

Į J. Drungilo rengiamą Lietuvos magdeburginių miestų privilegijų ir aktų publikaciją 

(Liudvinavo ir Pilypavo miestai) nutarta įtraukti kelis Berzniko (Beržininkų) dokumentus. Šis 

miestelis, buvęs LDK paribyje kaip Liudvinavas ir Pilypavas, 1679 m. iš valdovo Jono 

Sobieskio gavo Magdeburgo teises (1699 m. patvirtintos Augusto II). Tad manytina, kad šio 

miesto dokumentai rinkiniui suteiktų įvairumo, taip jį praturtinant; 2015 m. gruodžio 17 d. 

Archeografijos sk. posėdyje nutarta įtraukti Berznykų magdeburgijos dokumentų rengimą 

spaudai. Papildomų dokumentų parengimas neužvilkins minėtos publikacijos rengimo terminų. 

Neišsprendžiama yra natūrali koliziją, kurią sukelia individualūs įsipareigojimai programai 



per penkmetį ir realus jų vykdymas, laikantis Instituto minimalių pareigybinių reikalavimų. Kai 

kurie programos vykdytojai griežtai laikosi pastarųjų normų, todėl jų per penkmetį planuoti 

darbai negali būti įvykdyti. 

Dėl Lietuvos Metrikos, kitų istorijos šaltinių tyrimo ir leidybos tarptautinės mokslinės 

konferencijos rengimo 2016 m. Konferencijos vykdymas nukeliamas ne tik dėl to, kad 

programos rezultatus derėtų apibendrinti jos baigiamajame etape, bet ir todėl kad šių renginių 

finansavimas LMT lėšomis labai menkas. Dėl to nebeįmanoma kviesti prelegentų iš 

Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos ir sukurti jiems orias pragyvenimo sąlygas. Tų šalių 

mokslininkai daug nudirba LDK istorijos šaltinių tyrimų temose, tačiau jų pačių galimybės 

finansuoti savo dalyvavimą mokslinėje konferencijoje Lietuvoje yra nedidelės. 

 

 

Programą vykdančios institucijos vadovas    ____________     ________________________ 

           (parašas) (vardas, pavardė) 

 

__________________ 


