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Programos trukme

Laikotamis, uZ kuri teikiama ataskaita
Prosramai skirti norminiai etatai

2.
Eil. Nr.

Mokslo laipsnis

6,24

PROGRAMOS VYKDYTOJAI
Vardas, pavarde

Pareigos

Arturas Dubonis

Vyresn. m. darb.;
Archeografijos sk.
vedeias (1-0 et.)

Darius Antanavidius

Vyresn. m. darb. (0,8

Programos vadovas

I

Hum. m. dr.

Kiti orosra nos wkdvtoiai
2.

Hum. m. dr.

et.)
a

J.

Hum. m. dr.

Raimonda Ragauskiene

Vyresn. m. darb. (1,0
et.)

4.

5.

Hum. m. dr.

Ramune Smigelskl'te- Stukiene

Esle Deveik\te

Vyresn. m. darb.; LDK
istorijos sk. vedeja
(0,375 et.)
Archeografe (1,0 et.)

6.

Jonas Druneilas

7.

Insa Ilariene
Laimontas Karalius

8.

3. ATLIKTI

Archeosrafas (1,0 et.)
Archeosrafe (1-0 et.)
Archeosrafas (1.0 et.)

DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI

Pateikite programos ataskaitinio laikotarpio rezultatq santraukq pagal programos tilrslus ir
uidavinius. Pristatykite tarpinius nepublikuotus ir sklaidos priemondmis nepristatytus programos
ataskaitiniu laikotarpiu atliktus darbus (pvz., ivairus parengiamieji darbai, infrastrukturos
kurimas, mediiagos kaupimas, atlikti tyrimai ir pan.).

Ilgalaikes institucines moksliniq tyrimq ir eksperimentines (socialines, kultUrines) pletros
programos vykdytojai 2013 m. toliau rykde keturis uZsibreZtus tikslus: Lietuvos Metrikos knyg.+
rengimas ir leidyba (1); Lietuvos gyvenamq vietq istorijos dokumentai (2); Lietuvos uZsienio
politikos dokumentai (3); programos rezultatq, pasiekimq ir svarbiq aktualijq skelbimas, skatinant
lituanistikos tyrimq sklaid4 Lietuvoje ir uZsienyje (4).
Ilgalaikes mokslines programos vykdytojai individualius darbus planuoja laikydamiesi
Lietuvos istorijos instituto pareigybiniq kvalifikacinirtr reikalavimq apra5e nustatytq apimdiq.
I tikslas
Toliau rengiamos Lietuvos Metrikos knygos nr. 17 (530 lp.) (L. Karalius, D. Antanavidius),
2I (244 lp.) (A. Dubonis), 29 (184 lp.) (I. Ilariene), 49 (79 lp.) (E. Deveiky'te), 253 (330 lp.) (R.
Ragauskiene). Rengiamq Lietuvos Metrikos knygq tekstai pena5yti i elektronines laikmenas. I5 jq
nr. 49 prakti5kai parengta ir teikiama spaudai 2014 m. Baigiama parengti LM-17 knyga.
Greta Metrikos knygq rengimo spaudai, vykdomas monografijos Kas yra Lietuvos Metrika
ktrimo darbas (atsakomasis redaktorius A. Dubonis) ir monograftjos Lietuvos bajorijos archl,voi
WI a. ktrimas (R. Ragauskiene). Abi knygos planuojamos parengti spaudai 2014 m.
2 til<sl as (Lie tuv o s g/v enamq viet4 i storij o s dokument ai)
Dr. R. Ragauskienes vadovaujamo 2012-2013 m. sklaidos projekto LIT-5-33 le5omis
i5leistas Simno ir Lazdijtl magdeburginiq miestq privilegijq ir aktq rinkinys, toliau renkami ir
perra5omi I elektorines laikmenas Augustavo, Liudvinavo ir Pilypavo miestq dokumentai (J.
Drungilas).
3 tilcslas (Lietuvos uisienio politikos dokumentai)
Spaudai rengiama Saltiniq publikacija ,,Lenkijos-Lietuvos valstybes padalijimq dokumentai.
2 dalis. Sutartys su Rusija, Prflsija ir Austrija" (R. Smigelskyte-Stukiene). Kartu analizuojama to
laikotarpio asmenybiq veikla, pvz., Mykolo Kleopo Oginskio politine veikla, jo diplomatines
veiklos Saltiniai (1790-1791 m.).
4 tikslas (Mol<slo rezultatq sklaida)
I5leista maliau leidiniq, bet tokio rezultato galima tiketis, kadangi ilgalaikeje programoje
buvo pradetas naujas mokslinitl darbrtr etapas. Siuo metu spaudai parengtas Istorijos ialtinit4
tyrim4 t. 5 (A. Dubonis) ir Lietuvos Metrikos naujien7 nr. 14 (A. Dubonis). Jie bus i5leisti
2014 m.
Vienas i5 4 tikslo uZdaviniq buvo tarptautines mokslines konferencijos organizavimas
2014 m. Jo vykdymas nukeltas, nes neatrodo tikslinga programe apibendrinandi4 konferencij4
organizuoti tik [sibegejant jos vykdymui. Labiau pagr[sta programos rezultatus apibendrinti jos
baigiamaisiais metais (20 I 6).
I5 kitrl per ataskaitin[ programos laikotarp[ atliktq darbq paLymetina:
o keli mokslininkai ir tyrejai vykdydami programos uZduotis vyko i mokslines
komandiruotes Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos archyluose ir rankra5tynuose;
o para5ytas ir iteiktas LMT sklaidos projektas LIT-14034 (A. Dubonis) pra5ant 20142015 m. finansuoti nasal
atlik

ialtini4tyrimai, t. 5 ir Lietuvos Metrikos naujienos,nr.14,2015 m.: LM-l7).

4. PUBLIKUOTI MOKSLINIU

TYRIMV RE,ZULTATAI

Pateikite per programos ataskaitini laikotarpi paskelbt4 molcslini4 tyrimq rezultaty ftskaitant
monogrffias ir kt.) bibliografini sqraiq su internetin€s prieigos (jei tokia yra) nuorodomis.
Biomedicinos, fizini4 technologijos ir iem4s ukio mokslqsriii4programt4vykdytojai pateikia tik
monografij4 ir periodiniuose mokslo leidiniuose, turiniiuose cituojamumo rodikli (Impact
Factor) ,,Thomson Reuters Web of Knowledge" duoment4 bazeje publikuot4 straipsni4
biblio grafinius apraius, patentus.

Saltiniq publikacijos, moksli5kai komentuoti vertimai, moksliniai y',odynai, Linynai,
enciklopedij os, (bio)bibliograhjos, auk5tqjq mokyklq vadoveliai

1.

Lietuvos magdeburginiq miestq privilegijos ir aktai, t.8: Lazdijai, Simnas, parenge
J. DmNcILes. Vilnius: LII leidykla,2013.338 p. ISBN 978-9955-847-66-3

Mokslo straipsniai, publikuoti recenzuojamuose periodiniuose, tEstiniuose
leidiniuose (su ISSN ar ISBN indeksu)

2.

ir

vienkartiniuose

SmcplsrvrE-STuKIENE, R. Hagos misija. Mykolo Kleopo Oginskio diplomatines
veiklos Saltiniai (1790-1791 m.), Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai
Lietuvos DidZiosios Kunigailrityst)s tyrimuose, molcslini4 straipsniy rinkinys, skirtas
Edmundo Antano Rimios 65-meiio sukakiiai, sudarytojai ZlcvteNres KIAUIA ir Jor.Ire
SencpvIilpNe. Vilnius: LII leidykla, 2013, p. 493-513. ISBN 9789955847700

straipsniai, akademinds recenzijos ir pan. publikacijos su moksliniu aparatu mokslo,
profesiniuose, kult[ros periodiniuose, tgstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose (taip pat ir

Kiti

elektroniniuose)

3. DRtxcu,es, J., Al1'taus kra5totyros

muziejaus unikumai: Lazdijr4miesto magdeburgines
privilegijos (istorija, turinys, reik5me), Dainava dzilkt4kulturos iurnalas,2012,nr.2(24),
Alytus, l20l3l, p. 3*12. ISSN 1648-0384

Recenzijos ir kita

4.
5.

6.

DRuNctr-Rs,J., Naujas Siaures Lietuvos XVI amZiaus Saltinis: 1556 metq Upytes
valsiiaus inventorius, pareng€ Algimantas Kaminskas. Vilnius ,20II, Ziemgala; istorijos
ir kulturos Zurnalas, 2013 I I, Kaunas, 2013, p. 4445, ISSN 1392-37 8l
DunoNIS, 4., Arcma4 omHocnr4uecn K ucmopuu sanaduoit Poccuu, r. 1(6): C6opnux
AoKyMeHToB KaHrleffprru BerrraKoro KHr3.f, Jrr.rroBcKoro A.nexcaH4pa -flremlon.ruKa
(1494-1506 rr.). Lflecra.s KHLrra sanuceia JlzroecKofi Merpr.rKr{, [cocrannreru roua: M.
E. FH.rxona, O. VI. XopyNeurco, A. B. Buuorpa4on], Mocrna, Canrr-flerep6ypr, 2012.
C. 664. 1000 egz. ISBN 978-5-90598-630-7, Lithuanian Historical Studies, no 17, 2012.
Vilnius: LII leidykla,2013, p. 187-195 ISSN 1392-2343
DnlrNctLes, J., Lenki5kq Saltiniq leidyba Lietuvoje: publikavimo principai ir tekstq
perteikimo problemos, WI-XIX a. lietuviiko ir kitokalbio ranlcra1tinio paveldo tyrim4ir
lei
mos (konferencii
imu santraukos). sud. Z. Nedzinskaite. Vilni

2073, p.
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5. REZULTATU SKLAIDA
Pateikite per programos atasknitinilaikotarpipanaudot4rezultat4vieiinimo ir populiarinimo
priemoniysqraJq (tai, kas nepateikta ,,5. Publikuoti mokslini4tyrimqrezultatai"). Pateikite
tikslius sklaidos priemoniqbibliografinius ar kitokius duomenis (pvz., konferencijos
pavadinimas, pobudis (tarptautind, Lietuvos, mokslin€, populiarinimo ar kt.) vieta, Iaikas,
dalyviq skniiius ir kt.).

Vykdomos programos rczultatai buvo nuolatos pateikiami per Lietuvos istorijos instituto
tinklalapi, tarptautinese mokslinese konferencijose bei vie5ose diskusijose .2013 m. i5naudotos
tarptautinio proj ekto,,Tyrejq naktis-20 1 3" teikiamos galimybes.
Instituto tinklalapyje programiniq leidiniq bibliografiniai apra5ai su trumpomis anotacijomis
skelbiami puslapyje http://www.istorija.ltl#!/sk)'riai-archeografijos Kita vertus, siekiant kuo
platesnes informacijos apie programos leidinius sklaidos, nuo pirmo numerio nuolat skelbiamas
vrsas Lietuvos Metrikos naujienytekstas lietuviq ir rusq kalbomis
(http ://www.istorij a.ltllmn/index.html).
Programos vykdltojai, populiarindami istorijos Saltiniq tyrimo ir publikavimo mokslinius
darbus, dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Tyrejq naktis-2O13" (2013 m. rugsejo 27 d.). A.
Dubonis suklre Lietuvos istorijos instituto renginio Rengiame spaudai istorijos Jaltiniplan4;
vykde: D. Antanavidius, E. Deveikye, I. Ilariene, L. Karalius. Visuomenes demesys nebuvo
didelis, vos 9 svediai, tadiau atejusiqjrl susidomejimas buvo nuo5irdus, todel Nakties projekto
tyrejai skyre nemaZai laiko atskleisdami jiems savo mokslinio darbo specifikq.
Tarptautinese ir Lietuvos masto mokslinese konferencijose prane5imus aktualiomis Saltiniq
tyrimq temomis perskaite keturi ilgalaikes programos vykdyojai.

1.

2.
3.

4.

5.

ANrRNRvICtus, D., LDK epochos rankra5tinis palikimas Stokholmo archyvuose ir
bibliotekose: tyrimq btkle ir perspektyvos, Mokslineje konferencij oje XVI-XVIII a.
lietuviiko ir kitakalbio ranlcraftinio paveldo tyrim7ir leidybos problemos (XIII Jurgio
LebedZio sknitymai). Vilnius, 2013 m.lapkridio 15 d.
DRt-rNcIt-Rs, J., Lenki5kq Saltiniq leidyba Lietuvoje: publikavimo principai ir tekstq
perteikimo problemos, XVLXIX a. lietuviJko ir kitakalbio ranlvaitinio paveldo tyrim4ir
leidybos problemos (XIII Jurgio LebedZio skaitymai), Vilnius, 2013 m.lapkridio 15 d.
DueoxIs, A., Tarp sentimentaliq pretenzijq ir akademinio mokslo: Rusijoje vel i5leista
Lietuvos Metrikos l'-yga, Tarptautine moksline konferencij a Lietuvos Statutas ir
Lietuvos Didliosios Kunigailc{tystes bajorifkoji visuomene (skirta Treiiojo Lietuvos
Statuto 425 met4sukakiiai). Vilnius, 2013 m.lapkridio 7-8 d.
ReceuszupNE, R., Jgzyk potoczny magnat6w WKL w pierwszej polowie XVI w. (na
przykladzie Radziwill6w i Gasztold6w). Tarptautine moksline konferencija Aktualios
Lietuvos istorijos ir kultilros problemos akademiniame diskurse: Lietuvos ir Lenkijos
molrslininkq interpretacyos. Vilnius, 2013 m. geguZes 9-1 1
SvrcBr-srvrE-STUKIENE, R., XVIII a. Saltiniq publikavimas Lietuvoje: [dirbis ir
tendencijos, perskaityas Lenkijos XVIII a. tyrejq mokslineje konferencij oje Spotkania
edytorskie: problemy edycji irfdel osiemnastowiecznych. Var5uva, Lenkijos MA
Istorijos institutas,2013 m. spalio 2 d.

6. PASTABOS APIE PROGRAMOS VYKDYMO EIGA

Pateikite pastabqs (jei tokiqturite) ddl programos vykdymo pasikeitim4 vykdymo problem4

nauj4aplinkybi4ir

kt.

Rengiant leidybai Augustavo, Liudvinavo ir Pilypavo miestrl dokumentus Lietuvos valstybes
istorijos archyve Saniavskiq fonde (12S5) aptikta apie 150-200 dokumentq, susijusiq su
Augustavo miestu. Lyginant su Liudvinavu ar Pilyparu, Augustavo medZiagos i5skirtinai daug.
Ateityje tures biiti svarstomas klausimas, ar rengti atskir4Augustavo privilegijq ir aktq rinkin[.
Susiduriama su aplinkybemis, jog kitame projekte dalyvaujantis programos vykdyojas
susimaZina savo darbo apimtis ilgalaikeje Instituto programoje. Kita vertus, po dvejq programos
vykdymo metq vis dar sunku prognozuoti, ar tai tures poveikio jos lykdymo tempams ir
rezultatams.

Program4 vykdandios institucij os vadovas

Rimantas Miknys
(vardas, pavarde)

