L I E T U V O S ISTORIJOS INSTITUTAS
M O K S L O T A R Y B O S POSEDIS Nr. 9
P R O T O K O L A S Nr. P9
2021 m. kovo 17 d.
Vilnius
Posedzio pirmininkas - dr. Darius Staliunas
Posedzio sekretorius - dr. Darius Baronas
Posedis vyko nuotoliniu budu naudojant L I I zoom platform^. Pradzia: 15:00; pabaiga: 17:11.
Posedyje dalyvavo Mokslo tarybos nariai: prof. dr. Tamara Bairasauskaite, dr. Rasa
Banyte Rovell, dr. Arturas Dubonis, dr. Saulius Grybkauskas, prof dr. Rimantas Jankauskas (iki
16:04), doc. dr. Salvijus Kulevicius, dr. Dangiras Maciulis, prof dr. Dalia Satkauskyte (nuo
15:20), dr. Gintautas Sliesoriunas, dr. Vitalija Stravinskiene, dr. Ramune Smigelskyte-Stukiene,
dr. Birute Triskaite (iki 16:59); (is viso 14).
Be to, posedyje dalyvavo: L I I direktorius hab. dr. Alvydas Nikzentaitis, L I I direktoriaus
pavaduotojas rysiams su uzsieniu ir komunikacija doc. dr. Aurimas Svedas, dr. Darius
Antanavicius, dr. Egle Bendikaite, dr. Robertas Jurgaitis, Prof dr. Jurate Kiaupiene, dr. Robertas
Jurgaitis, dr. Ceslovas Laurinavicius, dr. Virgilijus Pugaciauskas, dr. Vida Savoniakaite,
dr. Eugenijus Svetikas, dr. Zilvytis Saknys, dr. Irma Sidiskiene, dr. Saule Urbanaviciene; (is viso
14).

DARBOTVARKE:

1. Metines veiklos ataskaitos svarstymas.
2. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Lietuvos istorijos institute 2020 m. veiklos ataskaita (2021-03-12).

Posedj pradeda M T pirmininkas D. Staliunas. Siulo M T posedzivf protokolus skelbti L I I
internetineje svetaineje (nuspr^sta bendru sutarimu). Pazymi, kad M T netvirtina institucijos
veiklos ataskaitos, j i tik vertina kaip L I I vykdo savo veikl^. Primena, kad S. Grybkauskas dar
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praejusii} metij vasar^ M T pateike pasiulymq, kad M T gaiety pateikti platesnj Institute veikos
vertinim^. Dabar tai bus daroma pirm^ kart^, isryskinant tam tikrus mokslines veiklos aspektus,
nusipelnancius akcentavimo. Priestaravimi} nebuvo del atitinkami} punktq isvardijimo posedzio
pabaigoje.
Pasisako L I I direktorius A. Nikzentaitis. Pradeda nuo padekos Institute mokslininkams, kurie
nepaisant praejusii} sudetingi} metij pasieke stebetinai gerus savo veiklos rezultatus. Komentuoja
kai kuriuos ataskaitos rengimo niuansus. Dar kart^ padekoja.
Posedj t^sia D. Staliunas. Paaiskinimus del direktoriaus pavaduotojo ukio reikalams ir
Archeografijos skyriaus vedejo pateikia A. Nikzentaitis. Pereinama prie dideles apimtis moksliniij
tyrimi} skyriaus aptarimo. T . Bairasauskaite siulo spartinti svarstymo eig^. Pazymi, kad moksline
dalis neproporcingai maza palyginti su sklaidos dalimi, stinga mokslines produkcijos
iseksponavimo, padaro remark^ del mokslines veiklos pletros krypciij. Siulo papildyti
reiksmingesnii} darbij jvardinimu, siulo prie veiklos ataskaitos pridurti mokslinii} straipsnii} s^ras^.
D. Staliunas suabejojo, ar „Vieversio sistemos" taikymas vertinant mokslininkij darbo rezultatus
atitinka objektyvumo bei s^ziningumo kriterijus ir nepriestarauja kitiems ataskaitoms teiginiams,
kuriuose ypatingai sureiksminamas tarptautiskumas.A. Nikzentaitis pazymi, kad vertinant
rezultatus svarbiausias dalykas yra publikuoti moksliniai darbai, o ne s^lyginiai lankai. Papildo S.
Grybkauskas, pazymedamas T. Bairasauskaites pastabi} taiklum^, iskelia klausim^ del pletros
krypcii} inicijavimo. D. Baronas siulo, kad tyrimij kryptis tureti} nustatyti M T bendradarbiaudama
su direkcija (be administracijos kaip tokios paminejimo). R. Smigelskyte-Stukiene pasidziaugia,
kad ilgalaikes programos siais metais vertinamos zymiai palankiau negu pernai. D. Satkauskyte
siulo pagerinti ataskaitos stilii}, vengiant pernelyg didelio patoso (kaip antai, kalbant apie
Vieversio sistem^). D. Staliunas iskelia klausim^ del L I I leidiniq svarstymo MT. A. Nikzentaicio
nuomone, nebuti} tikslinga dubliuoti recenzavim^ tiems leidiniams, kuriuos L I I publikuoja
vykdydama L M T projektus. D. Staliunas primena, kad L I I leidybos tvarka numato ir jprastinii}, ir
projektinii} leidiniij aprobavim^ MT. A. Nikzentaitis siulo vadovautis sveiku protu ir nedubliuoti
recenzavimo funkciji}. Mokslo darbij teikimo leidybai tvarka numato, kad L I I leidziamas knygas
MT turi svarstyti, pazymi D. Staliunas, primindamas, kad tai leidinii} kokybes uztikrinimo
priemone. Pasisako S. Grybkauskas, isreiksdamas nuomon?, kad prie sio klausimo bus galima
sugrjzti ateityje. R. Smigelskyte-Stukiene pateike istrauk^ is Lietuvos istorijos institute leidinii}
teikimo leidybai tvarkos, sakancios, kad „Mokslo darbij teikimo leidybai tvarka taikoma mokslo
darbams, parengtiems Institute mokslo darbuotoji} ir tyrejq atliktij planiniij darbq pagrindu,
Institute vykdytq projektq ir kitq darbq pagrindu. <..>". D. Staliunas pazymi, kad paskutinio
palyginamojo tarptautinio vertinimo metu buve pareiksta pastaba del siekiamybes pritraukti ES ir
kitij panasiij fondij lesij fmansuoti mekslinius tyrimus. M T pirmininkas dar atkreipia demesj, kad
L I I toki^ pastab^ gave tuomet, kai vykde Horizent2020 projekt^. A. Nikzentaitis pazymi, kad
demesys tarptautiniams projektams nera dingus, bet direkcija be mekslininkij iniciatyvos nera
visagale sieje srityje, pranesama, kad atsiras bent vienas projektas, kuris bus fmansuojamas ne is
Lietuves institucijij lesij. Direktorius kreipiasi j M T narius, prasydamas jq didesnio iniciatyvumo.
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R. Jankauskas pasisako del kukliai aptartos mokslines infrastrukturos, nusistebi del ataskaitos
pabaigoje minimo institute sttimimo j parastes, pritaria T . Bairasauskaites pasiulymui jtraukti
moksliniij straipsniij s^ras^ j veiklos ataskait^. Nuostab^ sukelusi^ uzuomin^ prakomentuoja
A. Nikzentaitis, primindamas kai kurias is ankstesniij metij paveldetas problemas ir uzsimindamas
apie artimiausiais metais turincias jvykti teisines bukles permainas (naujq |stati4 svarstymas ir
tvirtinimas, Aukstojo mokslo jstatymo keitimai ir pan.). G. Sliesoriunas siulo visai nemineti SMS
ministerijos toje konkrecioje ataskaitos vietoje. S. Grybkauskas dalinasi jspudziais apie kai kuriij
kitij humanitariniq institute metines veiklos ataskaitas, pasigenda pacios M T veiklos pristatymo
ataskaitoje. Pasiulymui apie M T veikl^ ataskaitoje niekas nepriestaravo, del kai kuriij niuansij
pasisake D. Staliunas. A . Nikzentaitis pazymejo, kad tokiomis uzuominomis zonduojama MT,
pasidalina savo jspudziais apie L I I ir kitij institutij metines ataskaitas. S. Grybkauskas ypac
sureiksmina M T ir Darbo tarybos veiklos pateikim^ metinese ataskaitose. D. Staliunas nemato
kokiij nors problemq, kad atitinkama skiltis ar kelios atsirastij. Jam antrina D. Baronas,
pazymedamas, kad bent posedzii} kiekis ir laikas butij vertintojams tikrai jdomus. A . Nikzentaitis
pasidziaugia nesutik^s piktos reakcijos j tokius pasiulymus ir pazymi, kad is tikriyq ataskaitos
formoje, kokia yra dabar, tikrai neatsispindi kai kurie svarbus L I I veiklos aspektai.
Artejama prie klausimo del apsisprendimo, ar L I I vykdo savo uzdavinius ir funkcijas. D. Staliunas
siulo pirmuoju punktu konstatuoti, kad L I I vykdo savo {statuose numatytus tikslus ir
uzdavinius. Toliau diskusijos vyko, ar j M T nutarim^ reiketij jtraukti punkt^, skelbiantj, kad
„Vilniaus istorija. Sinteze" siuo metu yra strateginis projektas. Pasisako: D. Baronas,
S. Grybkauskas, G. Sliesoriunas, R. Smigelskyte-Stukiene, A. Dubonis, D. Staliunas. |vairios
nuomones atspindi skirting^ supratim^ apie tokios ir panasiij pastabij prasm^, pobudj,
reikalingum^. A. Nikzentaitis siulo, kad M T galetij sios moksliniij tyrimij programos eig^ netgi
specialiai aptarti kuriame nors M T posedyje. Diskusijai uzsit^sus D. Staliunas prasitare, kad jis
noretij jgarsinti tam tikras problemas, bet dabar butij to nelink^s daryti. S. Grybkauskas kaip tik
padr^sino, kad problemos butij jvardintos, o rezoliucija butij toks dokumentas, kuris fiksuotij ir
tam tikras ateities tyrimij gaires. Tada D. Staliunas atkreipe demesj j problemas, susijusias su
Etnologijos ir antropologijos bei X I X a. istorijos skyriais. Priminta, kad uzsienio ekspertai kukliau
vertino L I I veikl^ Etnologijos srityje (3 balai) , kai visi kiti III veiklos aspektai buvo jvertinti
maksimaliu balu (5 balai). Del X I X a. istorijos skyriaus problemij, jos didziqja dalimi susijusios
su solidziu daugumos sio skyriaus mokslininkij amziumi, vercianciu aktyviau rupintis pamaina.
Apie X I X a. istorijos tyrimams besiangazuojancius studentus pasisake T. Bairasauskaite.
Taip pat vyko diskusijos ir del daugiatomes „Lietuvos istorijos", ir del L I I Bibliotekos issaugojimo
svarbos akcentavimo M T rezoliucijoje. Pasisako: S. Grybkauskas, A . Svedas, A. Nikzentaitis,
sveikindami nor^ kalbeti apie probleminius ir ateities tyrimij gaires zymincius tyrimus. Direktorius
pasisako uz tai, kad tokiems klausimams M T skirtq didelj demesj, kurio tikrai reikes aptariant
ilgalaikes programas, kurios tures buti vykdomos per ateinancius 5 metus. Direktorius uzsimena
apie turimus rezervus jdarbinti papildomus tyrejus, bet toks poreikis turetij isrysketi svarstant ir
tvirtinant ilgalaikes programas. M T pirmininkas primina, kad M T neseka kasdienio L I I darbo, bet
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bando siulyti tam tikr^ strategines tyrimij raidos vizij^. Punktas del bibliotekos bus jtrauktas j
rezoliucij^. S. Grybkauskas ir D. Staliunas diskutuoja del rezoliucijos juodrascio rengimo niuansij,
siulomas j sj process jtraukti G. Sliesoriunas. Pastarasis sutinka. Sutarta, kad rezoliucijos
juodrastis bus pateiktas kitam posedziui.
Pereinama prie „Kitij klausimij". A. Nikzentaitis MT nariams pateikia informacij^ apie artimiausi^
metu numatyt^ L I I Bibliotekos fondo perkelim^ j saugyklas, esancias adresu Studentij g. 45b.
Pranesama, kad artimiausiu metu j Tilto g. 17 bus perkeltas L I I archyvas. Pranesama apie is
suinteresuotij institucijij (ministerijij, Vyriausybes, Prezidenturos, kariuomenes) deleguotos
neformalios darbo grupes suformavim^, kurios demesio centre istorines atminties aktualizavimo
(per jubiliejus ir pan.) dienotvarke. Pranesama apie atnaujinam^ sutartj su Nacionaliniu muziejumi
L D K valdovij rumai. Del pastarojo klausimo direktoriij papilde R. Smigelskyte-Stukiene kaip
Valdovij rumij atstove.
Posedis baigiamas direktoriaus padeka uz konstruktyvi^ ir dalykisk^ diskusij^ su M T nariais.

Darius Staliunas

Darius Baronas
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