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DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI

Pateikite programos ataskaitinio laikotarpio rezultctt4 santraukq pagal programos tilrslus ir
uidavinius. Pristatykite tarpinius nepublikuotus ir sklaidos priemondmis nepristatytus
programos ataskaitiniu laikotarpiu atliktus darbus (pvt., ivairus parengiamieji darbai,
infrastrukturos kurimas, mediiagos kaupimas, atlikti tyrimai ir pan.).
2014 m. [gyvendinant program4 tyrejq grupe atliko darbus pagal visus tris programos tikslus:
ir archeologines medZiagos kaupim4 buvo atliekami tyrimai ir skelbiami tyrimq
rezultatar programoje numatytomis temomis, toliau buvo kaupiami Vilniaus istorijos Saltiniai
numatytam dokumentq rinkiniui, taip pat rengiamos planuotos Saltiniq publikacijos; vykdoma
tyrimq rezultatq sklaida Lietuvos ir tarptautineje mokslo bendruomeneje, naujausi tyrimq
r ezultatar p opul iarinami vi suo menej e.
tEsiant istorines

1 uZdavinys:

Vilniaus miesto istoriniq problemq tyrimai

1,1

nagrindtos temos:

R. Jonaitis (j. m. darb,; 0,5 et.) Toliau tyrinejant tem4,,Stadiatikiq gyvenviete Vilniuje", 2014
m, buvo renkama medLiaga apie juvelyrinius dirbinius iS viduramZiq kapinynq ir miestq;
analogq paie5ka Siaures Vakarq Rusijos regione; literatlros apie XIII - XIV a. apgalviq
plok5teles rinkimas bei sisteminimas. Materialines medZiagos, atspindindios stadiatikiSk4j4
christianizacijq Vilniuje, rinkimas ir apibendrinimas. Buvo tEsiami detalieji archeologiniai
tyrimai Bok5to g. 6, rengiama tyrimq ataskaita (medZiagos tvarkymas, planq ruo5imas, teksto
ra5ymas); dalyvavo tarptautiniame seminare Pskove; skaite vie54 paskait4. [teikti planuoti
straipsniai:
1. Mo.qa e BzmHloce B KoHIIe 13 s. - Haqane 15 s. no AaHHbrM MorLrJrbHr4Ka Ha ynuqe
Borurro // <Apxeonotue. ut4cropl{r llcxosa a flcKoecxofi seMnr4). Planuojama i5leisti
2015 m. pavasari (apimtis 0,4 a.l.)
2. Stadiatiki5koji christianrzacija Vilniuje XIII - XIV a. kapinyno BokSto g. 6 duomenimis
// ,,Miestq praeitis 4". Planuojama i5leisti 2015 m. (apimtis 1 a.l.)

I. KapllnaitC C. m. darb., 0,5 et.) Tyre katalikq rajono raid4Vilniuje, vykdydama materialines
kultiiros palyginamuosius tyrimus. 2014 m. buvo analizuojama 2013 m. 3D skeneriu
nuskenuota buitine keramika i5 vakarines Vilniaus senamiesdio dalies, sudaroma buitines
keramikos tipologija ir chronologija (kompiuterinis apdorojimas, lenteliq sudarymas); analogq
buitines keramikos i5 Sios miesto dalies paieSka Vilniaus piliq teritorrjoje, Kreivojo miesto bei
Arsenalo aplinkoje. Chronologiniq ribq patikslinimas (kartu su G. Vaitkevidiumi). Literatrlros
apie kataliki5k4 christianrzac4qRytq Baltijos regione rinkimas, Sio proceso bruoZq XIII a. pab.
- XIV a. Vilniuje iSskyrimas. Taip pat buvo atliekami Bok5to g. 6 detalieji archeologijos
tyrimai (taikomieji/lauko tyrimai), rengiama Siq tyrimq ataskaita (medZiagos tvarkymas, planq
ruoSimas, teksto ra5ymas); dalyvavo ta
iniame seminare Pskove; skaite vie54 paskai

Parengti ir iteikti straipsniai:
1" Pearusarlus 3A cKanupoBaHIl.f, B apxeonorrrrz Ha npr{Mepe 6rrrosoit KepaMrrKr.r
KaroJrr4qecxoro pafiona Bu;nnroca ll <<Apxeorofuq v vc-topvs. llcrosa z llcxoscxofi
3eMrrr4). Planuojama i5leisti 2015 m. pavasari (apimtis 0,4 lanko)

2.

KatalikiSka Vilniaus erdvd XIV a. //,,Miestq praeitis 4". Planuojama i5leisti 2015 m.
(apimtis 1 a.l.) (pakeistas planuotas pavadinimas ,,Kataliki5koji christianrzacrja Vilniuje
XIII-XIV a.")

S. Sarceviiius

(. m. darb., 1,0 et., nuo spalio 1 d. 0,25) Atliekant Vilniaus materialines kultlros

tyrimus, toliau dirbo prie temos apie statybinE keramik4 Vilniuje. I5 Vilniaus pastatq rinko plytq
meginius laboratoriniams (cheminiams) tyrimams, kuriuos atliks dr. Ridardas Tara5kevidius.
Toliau buvo tgsiami trasologiniai tyrimai 5v. Mikalojaus baZnydioje, metq pabaigoje pradetas
rengti straipsnis ,,Statybinds keramikos Zymenys - Lenklar Vilniuje XVI a. pab. - XVII a.".
Straipsnis bus baigtas rengti jau 2015 m. pirmame pusmetyje. Toliau nagrinejo Vilniaus
urbanizacijos tem4 atlikdamas infrastrukt[ros ir paleoreljefo tyrimus. Kolektyvines
monograhjos ,,Vilniaus Kreivasis miestas" skyriq ,,Kreivojo miesto papilio rekonstrukcija" i5
esmes pataise ir papilde, parenge priedus ,,Ra5ytiniai Saltiniai" ir ,,Kreivojo miesto papilio
archeologiniq tyrimq grafiniai duomenys - Buitines keramikos lenteles, statistines lenteles,
brd,Ziniai" (monograhjos bendraautoriai V. Pugadiauskas, O. Valioniene, D. Michelevidius),
(apimtis 2,5 a.l.). Dalyvavo moksliniq tyrimq rezultatq sklaidoje.

G. Vaitkeviiius (m. darb., 1,0 et.) Atlikdamas Vilniaus materialines kultlros tyrimus, toliau
nagrinejo Vilniaus buitinq keramikq. Remiantis 2013 m. pradeta kurti Vilniaus keramikos
duomenq baze, athko mokslinius tyrimus ir pradejo rengti monograf,rj4 ,,Vilniaus keramikos
morfologija" (paraSe 1 a.l.).
Toliau analizavo medLiagq apie Vilniaus geologines s4lygas, siejant Sias sqlygas su pirminiu
Vilniaus kultUriniu reljefu. Su autoriq kolektyvu parenge ir [teike tarpdisciplinin[ straipsni
(priimtas spaudai, spausdinamas, iSeis 2014 m. data) ,,Aspects and methods in reconstructing
the mediewal terrain and deposits in Vilnius" (A.Baubiniend, R.Morkflnaite, D.BauZa, G"
Vaitkevidius, R.Petro5ius) ll Quaternary International, 1112014. ISSN 1040-6182, (G"
Vaitkevidiaus dalis - 0,5 a.l.

)"

Dalyvavo konferencijoje ir perskaite prane5im4 Ostroge; dalyvavo mokslo Ziniq vieSinime.

0" Valionien€ (. m. darb, 0,5 et.) Tirdama Vilniaus

urbanrzacrjos tem4 2014 metais toliau
problematikos.
Kreivojo miesto
Praplete ir papilde kolektyvines monografijos
,,Vilniaus Kreivasis miestas" 3.1 skyriq,,Kreivojo miesto rekonstrukcija. Karlograhjos analize"
(naujo teksto apimtis - 0,52 a.l.)
Taip pat toliau tgse viduramZiq miesto sakraliniq erdviq struktlros tyrimus. Parengtas ir iteiktas
straipsnis ,,Lietuvos miestq sakralines erdves struktlra viduramZiais ir naujaisiais laikais" (1,29
a. 1., Lietuvos istorijos metraStis, 201412).

dirbo prie

2014 metais buvo planuotas mokslinis straipsnis ,,Vilniaus erdve ir keliq tinklas XIV-XVI a."
(apimtis - | a. 1.) Tadiau del dideles kitq darbq apimties (be kita ko, buvo baigta rengti
disertacija) Sis straipsnis liko pilnai neuZbaigtas ir neiteiktas, bet tyrimas yra atkliktas ir
pirminis teksto variantas parengtas.

Buvo tqsiamas Vilniaus archeologiniq tyrimq atlaso sudarymas: dirbta su grafine GIS duomenq
baze - parengta naujo ,,Archeologijos atlaso" dalis. 2014 m. itrauktos tos archeologiniq tyrimq
ataskaitos, kurios apima laikotarpi iki XVII a. Viso suvesta 536 bylos i5 1395 dabar turimq.
Dalyvavo moklso Ziniq vieSinime.

nagrinetos temos:

S. Rowell (vyresn" m. darb., 0,5 et.) 2014 m. toliau tyrinetas Vilniaus miesto ir vyskupijos
dvasinis gyvenimas ir santykiai tarp konfesrjq (katalikrl-stadiatikiq) taip vadinamos reformacijos
'prie5au5ryje', rinkta rankra5tine medLiaga Krokuvos ir Romos archyvuose. Rengiant
publikavimui Vilniaus Kapitulos Kn IIb rankraSdio atkDrim4 analizuota Gniezno arkivyskupo
Jono Laskio 1518 m. vizitacija Vilniuje bei 1520 m. Vilniaus sinodo medLiaga. Remiantis Sia
medLiaga parengtas publikacijos ivadinis straipsnis apie Jono Laskio vrzitacrjq Vilniuje (2,48
a.l.). Pateikta parai5ka visos publikacijos leidybai. Toliau rinkta medLiaga Vilniaus Sv. Jono
baZnydios istorijai. Sia tema straipsn[ numatoma parengti 2015 m.
D. Baronas (vyresn. m. darb,, 0,5 et.) Buvo vykdomi dviejq sridiq tyrimai ir rinkti archyviniai
Saltiniai susijq su Vilniaus istorija. 2014 m. analizuotas italq imigracijos ir integracijos
Lietuvoje ir Vilniuje XVI a. antroje puseje rei5kinys. Kadangi Lietuvos istoriografijoje iki Siol
nebuvo atlikta preliminariq Sios srities tyrimq, kurie bDtq buvq paremti dokumentiniais istoriniq
aktq duomenimis, buvo bDtina imtis didesnes geografinds apimties tyrimo. Sio tyrimo deka
konkrediais duomenimis buvo pagr[sta tezd, kad pagrindiniais italq imigracijos i LDK traukos
centrais buvo Vilnius ir Gardinas. Tyrimui buvo pasitelkta maLdaug 16 Lietuvos Metrikos

kryg,l(taiUZra5ymqknygosnr.37,67,68,69,70,72,73,76,77,78,80,83,86,Teismqnr.47,

Diplomatiniq reikalq nr" 593), Dauguma jq neskelbtos, juose esantys duomenys menkai arba
visai nenaudoti istoriografijoje. Tyrimo deka buvo apdiuopti konkret[s asmenys, gebejq
isitvirtinti tarp Vilniaus elito jau XVI a. antroje puseje. Sudarytos prielaidos tolesnems italq
Vilniuje paie5koms, apie kuriq bendruomenes egzistavim4 XVI a. Vilniuje buvo daugiai
deklaruojama nei realiai bandoma iki jos ,,prisikasti". Sio tyrim o rezultatai buvo pristaty.ti LDK
valdovq rDmuose ivykusioje tarptautineje mokslineje konferencijoje ,,Lietuva-Italija: Simtmediq
ry5iai" (Vilnius, 2014 m. geguZes 14-16 d.). Prane5imas: ,,Italq pedsakai Lietuvoje XVI a.
antroje puseje: integracijos br.rdai, eiga ir galimas balansas". PraneSimo pagrindu parengtas
straipsnis iteiktas spaudai.
,,Ital4pedsakai Lietuvoje

WI

a. antroje pusdje: integracijos budai, eiga

ir galimas balansas"

(1,4 a.l.)

Taip pat buvo tEsiami tyrimai, susijq su Lietuvos christianrzacrja velyvaisiais viduramZiais,
specialq demesi skiriant Vilniui, kurio reik5md Siuo, kaip ir daugeliu kitq poZilriq, Lietuvos
istorijoje buvo iSskirtine. Del ra5ytiniq duomenq apie ankstyvqj4 Vilniaus istorij4 skurdumo,
buvo bltinas bendresnis XIV-XV a. Lietuvos christianizacijos kontekstas. Tyrejas pasille
grupines analizes metod4 kuris padeda geriau paai5kinti ir ,,ilg4" pagonybes uZsibuvim4 XIV a,
Lietuvoje, ir jos ,,neskausmingE" pasitraukim4 tame padiame amZiuje. IfuitiSkai ivertinus Jono
DlugoSo pasakojim4 buvo sustiprinta tezd aptejo pasakojimo apie [vykius Vilniuje 1387 m.
hktyvq pobUdi. Prieita iSvados, kad perdetas senojo pagoniq tikejimo stiprumo akcentavimas,
i5kreipia Siuolaikini praeities istoriografini ,,matym4" ir trukdo matyti, kad tarp vilniediq
krik5dionybe prigijo stebetinai greitai. Prie vertingq tyrimo rezultatq minetina ir i5vada, rodanti,
kad prie5ingai nei tvirtinama istoriografiioie, Ldk Gediminas nebuvo
dominikon

baZnydios

Vilniuje,

-

dominikonai Vilniuje isik[re tik padioje XVI a. pradZioje" Straipsnis

,,Christians in late pagan, and pagans in early Christian Lithuania: fourteenth
centuries " (1,78 a.l.)
iteiktas spaudai, bus skelbimas leidinyje "Lithuanian Historical Studies".

-

fifteenth

Renkant idomesnius Vilniaus istorij4 nuSviediandius XVI a. antrosios pusds Saltinius, parengta
spaudai 12 dokumentq i5 Lietuvos Metrikos koygrl lotynq, lenkq ir rusenq kalbomis.

A. Katilius (m. darb., 0,5 et.) 2014 m. vykdydamas individualq plan4 anahzavo Vilniaus miesto
parapijq tinklo pokydius XIX a., parapijiediq skaidiaus dinamik4 Vilniaus miesto parapijose bei
statistinius duomenis apie gimusius, susituokusius ir mirusius asmenis atskirose parapijose.
Vykdant 5[ darb4 buvo renkama archyvine medZiaga Lietuvos valstybes istorijos archyve
(perZiureti vizitacijos aktai, dekanq prane5imai su statistiniais duomenimis), archyviniai
dokumentai Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraStyne, statistiniai duomenys apie XIX
a. antros puses-XX a. pradZios parapijiediq skaidiq paimti i5 kasmetiniq Vilniaus vyskupijos
elenchtl, perZilrima istoriograhja. Visa surinkta medZiaga buvo apibendrinta paraSltame
planuotame straipsnyj e

Vilniaus miesto parapijos XIX a.; tinklqs
metraSdiui (1,7 aut. l.)

ir tikiniiujt4 skaiiiaus dinamika, [teikta LKMA

Taip pat archyve rinkta medLiaga 2015 m. ra5omam straipsniui apie Vilniaus baZnytiniq
brolijrl uZdarymE. Vilniaus istorijos Saltiniq rinkiniui atrinktas 1836 m. dokumentas apie
pasauliediq mergaidiq mokymo turini Vilniaus Sv. Mykolo bernardiniq vienuolyno mokykloje.
Skaitytas praneSimas programos seminare.

Atliekant Vilniaus - Lietuvos DidZiosios Kunigaik5t)'stes ir Lietuvos sostines funkcijq XVII
XX a. I puseje. ypad kriziu laikotarpiais, tyrimus. nagrinetos temos:

1.3.

-

E. Meilus (vyresn. m. darb., 0,5 et.) Tirdamas tem4 ,,Vilniaus gyvenimas ir jo kaip sostinds
funkcionavimas maskvenq okupacijos metu", 2014 m. parenge programoje planuot4 Saltiniq
publikacij4:

WII

a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje ialtinial, T,

III:

1658-1663 m. Vilniaus miesto

tarybos knyga
E. Meilus parenge ,,[vadq" Saltiniq publikacijai (1 a.l.), visq 179 dokumentq anotacij as (2,2 a.l.).
Numatltas publikuoti (paduota paraiSka I NacionalinE Lituanistikos pletros 2009-2015 m
program4) vientisas Saltiniq kompleksas Tai 260 psl. knyga (jos pradZia ir pabaiga labai
sunykusios) lenkq ir lotynq kalbomis, kurioje ira5ytos 179 bylos ar jq fragmentai. Siose bylose
iraS1'ti vilniediq turto registracijos dokumentai (inventoriai, pardavimo ir pirkimo aktai, uLstatai,
dovanos, skolos, testamentai), bylos apie asmenis, amatininkq cechq reikalai, gindai del turto
bei [vairls kiti [ra5ai, kurie i5samiai papildo Zinias apie vilniediq (ir ne tik) gyvenim4 1658 m.
okupacijos s4lygomis. Publikacijose bus mokslinis [vadas, dokumentq moksliniai komentarai ir
lietuviSkos anotacijos, vietovardZiq ir asmenvardZiq rodykles bei santraukos lenkq, rusq ir anglq
kalbomis.

ir paskelbtas poleminis straipsnis,,l - 2: - l? (Atsakymas i Aivo Ragausko
,,Diskusiia")", Istoriios ialtiniu tyrimai, T. 5, sud. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla,2014,

Parengtas

ISSN 2029-0705, p.267-278 (1 a.l.). Siame straipsnyje aptariamos problemos susijusios
LDK laikotarpio Vilniaus istorijai svarbiq Saltiniq skelbimu.

su

2014.06.0I-13 pagal LII moksliniq mainq programe su Lenkijos MA Istorijos institutu dirbta
Vyriausiame senqjq aktq archyve ir Nacionalineje bei Universiteto bibliotekose VarSuvoje.
Buvo padaryta apie 3500 skaitmeniniq ivairiq Saltiniq kopf r.l iS XVI-XVIII a. Vilniaus istorijos,
taip pat Straipsniq, tiriandiq Vilniaus istorij4 kopijos. Rinkta istoriografija Vilniaus istorijos
XVII a. temomis. Skaityta vieSa paskaita programos paskaitq cikle.

G. Sliesoriiinas (m. darb., 0,25 et.) LMAVB RankraSdiq skyriuje, AGAD'e Var5uvoje, LNB
VarSuvoje RankraSdiq ir Mikrofilmq skyriuose rinko istorinq medLiag4 butin4 individualios
uZduoties [gyvendinimui, Surinko vertingos medZiagos apie seimeliq, Vyriausiqjq ir IZdo
Tribunolq, konfederaciniq suvaZiavimq veikl4 Vilniuje XVII a. pabaigoje - XVIII a. pradZioje.
2014 m. birZelio 2-I4 d. buvo mokslineje komandiruoteje VarSuvoje (pagal LII ir Lenkijos MA
Istorijos instituto moksliniq mainq program4). Jos metu Vyriausiajame Senqjq Aktq Archyve
(AGAD) ir Lenkijos Nacionalineje Bibliotekoje rinko istoring medLiagqdarbams, vykdomiems
pagal mokslinp program4 ,,Vilniaus istorij a" (25 proc. darbo apimties). Parengtas ir spaudai
[teiktas planuotas straipsnis

:

,,LDK Vyriausieji Tribunolai Vilniuje WII ir XVIII amii4 sanduroje - politines kovos qrenq"
(1,1 a. l.), [teiktas recenzuojamam tEstiniam leidiniui ,,XVIII amZiaus studijos" (II tomui)
Siame straipsnyje apZvelgti didikq grupuodiq konfliktai, kildavE

XVII ir XVIII amZiq sand[roje

Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo inauguravimo Vilniuje metu. Aptartos grupuodiq pastangos
uzurpuoti [tak4 Vyriausiems Tribunolams, o taip pat iSanalizuoti bandymai reformuoti
Vyriausiojo Tribunolo veikl4 uZtikrinant jo savaranki5kum4 jo saugum4 ir vie5qj4 tvark4
Vilniuje Tribunolo darbo metu.
Parengta ir publikuota neplanuota recenzija knygai: David Frick, Kith, Kin, and Neighbors:
Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno, Ithaca and London: Cornell
University Press, 2013,529 p. - XVII amZiaus Vilniaus ir vilniediq paveikslas, Lietuvos istorijos
metraitis, 2013,nr. 1, Vilnius, 2074, p. 167 -173 (ISSN 0202-3342)

E. GimZauskas (m. darb., 0,5 et.) Buvo tiriama tema,,Vilniaus administravimas ir savivalda
Pirmojo pasaulinio karo metais". Tyrime pagrindinis ddmesys buvo sutelktas i Vilniaus
administravimo pokydius kaizerinds okupacijos pradZioje, t. y. 1915 m. rudeni - 1916 m.
pavasar[, iki Lietuvoje buvo idiegtas vieningas standartizuotas ir reglamentuotas reZimas

Oberosto struktrlrq pagrindu. Per t4 laikotarp[ miesto administravimas patyre ypad Zenkli4
transformacij4: nors atejq vokiediai iSkart ivede karinq administracij4 jos funkcijos buvo gana
ribotos, komunaliniq reikalq tvarkymas paliktas senosioms miesto savivaldos struktrlroms
(Valdybai). Tadiau stiprejant vokiediq pozicijoms kraSte 5ir1 struktDrq kompetencijos sfera buvo
sistemingai siaurinama, ivedinejamos grynai vokiSkos pareigybes, o senosios - naikinamos.
Lygiagrediai vyko kitas procesas: sparti etnopolitine miestiediq diferenciacija ir tuo
pagrindu a5trejanti kova del itakos. Vokiediq prisiimtas arbitro vaidmuo lengvino jq pagrindini
artimiausios perspektyvos tiksl4 - visi5k4 Vilniaus administravimo peremimq. Aptariamu
laikotarpiu mieste funkcionavo ne viena paraleline administravimo struktrlra (vokiediq karine ir
civiline administracija, miesto Duma ir Valdyba, Piliediq (obyvateliq) komitetas ir kt.), buvo
gausu jq santykiq peripetijas atspindindiq lvykiq. Visa tai, kiek leidLia tyrimo straipsnio
vidalu apimtis, stengiamasi
i ir iSdestr,ti. LietuviSkos istoriosrafiios kontekste tai

ligi Siol menkai tyrineta tema. Tyrinejimq pagrindu parengtas straipsnis:
,,Vilniaus administravimas vokieiitl okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metals" (Lietuvos
istorijos metraStis. 20I4, 1,5 aut. l.)

1.4.

nagrindtos temos:

A. Urbanaviiius (archeografas, 1,0 et.) 2014 m. tyre ne ilgalaikeje programoje numatyt4
individuali4 tem4 apie Vilniaus demografinE raidq XVII- XVIII a., tadiau del aplinkybiq,
nurodytq 2013 m. programos ataskaitos pastabose, dirbo jam skirt4 archeografinf darb4 -

perraSinejo Vilniaus miesto pajamq ir i5laidq knygas. Perra5e 1672, \674 m. knygas (i5 viso 7,6
aut,l.). Kai bus perraSyta tokia knygq apimtis, i5 kurios galima suformuoti Saltiniq publikacrl4
bus rengiama elektronine publikacija ir talpinama LII svetaineje. Be to, padejo kolegai i5 Itahjos
parengti straipsn[ apie Vilniaus Sv. Dvasios baZnydios istorij4.

V" Stravinskiend (m. darb., 0,5 et.) 2014 m. buvo 1) tiriama tema ,,Etniniai santykiai Vilniuje
1920 - 1939 m.". Tiriant Si4temqparengtas ir publikuotas straipsnis:
Stosunki miEdzyetniczne w Wilnie w latach 1920-1939, Biuletyn Historii Pogranicza, 2013,
Nr. 13, s. 85-100 (1,2 a.l.)
2) rinkta medLiaga LCVA, LMAVB RS apie Vilniaus m. Svietim4 kultur4 konfesini gyvenim4
miesto urbanistinq pletrq tarpetninius santykius, Lenkijos valdZios poZilrl ir veikl4 Vilniaus m.
etninirl bendruomeniq atZvilgiu; 3) renkami ir kaupiami istorijos Saltiniai daugiatomiam
dokumentq rinkiniui: atrinkta 14 dokumentq apie Vilniq 1920-1939 m., daugiausia apie etnines
ir religines maZumas; 4) kaupti duomenys "[domiajai Vilniaus istorijai": 2014 m" uZra5ineti
senqjq Vilniaus gyventojq (Birutes, Marijos, Joalitos Razmukaidiq prisiminimai); 5) staZuotes:
2014 m. rugsejo 2-spalio I d. Lenkijos MA Istorijos institute (finansavo SVPE;, 2014 m.
lapkridio 30-gruodZio 11 d. pagal Lietuvos MA ir Lenkijos MA mainq program4 komandiruote
Lenkijos MA Istorijos institute (finansavo Lietuvos MA, LII). Moksliniq iSvykq metu buvo
renkama medLiaga Naujqjq aktq, Lenkijos MA archyvuose, Nacionalines bibliotekos, Var5uvos
universiteto rankra5diq skyriuose ir Nacionalines bibliotekos, Lenkijos istorijos instituto,
VarSuvos miesto bibliotekose. Buvo ie5koma istoriniq duomenq Vilniaus m. religiniam,
kultUriniam, visuomeniniam gyvenimui 1920-1939 m. atskleisti, atskinl miesto bendruomeniq
veiklai apibldinti, to meto etniniams-demografiniams, urbanistiniams procesams analizuoti,
studijuota tuometine spauda, bibliograf,rja. Perskaitytas praneSimas konferencrjoje, dalyvauta su
prane5imu programos seminare, perskaitytos 4 vie5os paskaitos.
1.5. Atliekant Vilniaus miesto urbanistines
pusdje tyrimus. nagrinetos temos:

ir socioekonomines raidos XIX

a.

- XX a. pirmojoje

V. Pugaiiauskas (m. darb., 0,5 et.) Tyrimo tema ,,Vilniaus miesto krik5dioniq

amatininkq

cechq funkcionavimas" rengiama monografija ,,Vilniaus amatininkq cechai XIX a.'.
korporacines organizacijos veiklos formos ir kolektyvine biografija". Lietuvos valstybes
istoriios archvve. kuriame vra iSlikusi pasrindine
ie Vilniaus amatininku cechus

rinkta medLiaga. Remiantis surinkta medLiaga para5yta uZplanuotos monograhjos dalis:
Skyriuje ,,Profesines, visuomenines ir religines veiklos formos, dalis ,,Visuomeninio ir religinio
gyvenimo bldas" (1,5 a.1.)

Jame analizuojama korporaciniq organizacijq visuomenines veiklos problematika miesto
erdvdje, apimanti cechq amatininkq, kaip miestiediq luomo reprezentantq, dalyvavim4
vieSuosius renginiuose (miesto Sventds, imperatoriaus ir kitq aukSdiausiq valstybes pareiglnq
sutikimai) ir iprastines religines praktikos (cecho altoriaus i5laikymas, iSkilmingos procesijos
baZnytinirl Svendirl metu, laidotuves, labdara ir t. t.)

Atrinkti 4 dokumentai Vilniaus miesto istorijos dokumentq rinkiniui (apie Vilniaus miesto
dfimos, cechq veikl4 turgq funkcionavim4). Perskaityti 2 praneSimai tarptautinese
konferencijose. Vykta i staZuotg Lenkijos mokslo istorijos institute pagal LII mainq program4.
V. Jogdla (m. darb., 1,0 et.) Tiriant Vilniaus urbanistinq raid4 rengiama monograhja ,,Snipi5kes
XVm a. pab. - XX a. pradLioje: raida ir struktr.ra". 2014 m, toliau buvo tEsiamas monografijos
ra5ymas, papildomai renkama trlkstama medLiaga. Para51.ti planuotos monografijos skyriai
arba skyriq dalys:
Priemiesdio urbanistines struktlros raida; Sielovada arba dvasinis vyksmas SnipiSkese;
Snipi5kiq gatves; Prekyba ir amatai; SnipiSkiq Zydai (naujos dalys); Posesijos, 1790,7791 metq
posesijq s4ra5as (iS viso 5,2 a.l.)
Z. Medi5auskiend (vyresn. m. darb., 0,25 et.) 2014 m. tirta tema susijusi su Vilniaus gyventojq
skaidiaus dinamika. Nagrineta ypad prie5taringa Siuo klausimu istoriograftja, kurioje nagrindtas
Vilniaus gyventojq ir jq sudeties skaidiaus klausimas, rinkti ir nagrineti publikuoti Saltiniai,
archyvine medLiaga nagrinejama tema. Atliktas tyrimas apibendrintas planuotame straipsnyje:
,XIX-XX

a.

pradZios Vilniaus gyventojr4skaiiius: ialtiniai ir istoriogralija" (1,1 a.l.)

ir moderuotas programos seminaras ,,Religinis gyvenimas Vilniuje".
Suorganizuotas programoje numatytas vie5q paskaitq ciklas ,,Vilniaus skaitymai, 2014" (2014
Surengtas

m. antrasis pusmetis)

V" Petronis (m. darb., 0,25 et.) Programoje pradejo dirbti nuo 2013 m. liepos I d (nuo
gruodZio 1 d. priimtas pastoviam darbui), 2014 metais toliau buvo rinkta su tema
"Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai santykiai Vilniaus mieste XIX amZiuje" susijusi archyvine ir
dokumentine medLiaga. Sia tema parengtas planuotas straipsnis:

,,Religines bendruomen€s ir j4 santykiai Vilniaus mieste
deiimtmeiiais)" llLietuvos Istorijos metra5tis ( 1a.l)

(XIX amiiaus
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G. Vaskela (m. darb., 0,5 et.) Tyrimo tema ,,Vilniaus miesto lkine raida Lenkijos valdymo
metais". Del natDralaus kiekybines analizes poreikio, ir del bendresnio pobDdZio sumetimq
Vilniaus socialine ir ekonomine raida XIX-XX amZiq sandrlroje tiriama platesnio regiono
kontekste. Dar XX amZiaus pradZioje, aptariant Pabaltiji kaip ekonomini (ekonomini
geografinl) rajon4 @utent rajon4 o ne regionfl, susiformavo koncepcija Kauno, Vilniaus ir
Vitebsko gubernijas Lahav\, darbo iegos, rinkos etc. aspektais laiklti natlraliu Pabaltijo

gubernijq uZnugariu. Tas poZiDris suprantamas ir pagristas. Bet del to (ne del to, kad kaZkas
praeityje buvo konstatuota, o del objektyvios to meto situacijos) dabarlies tyrejai Vilniaus
socialinE ir ekonominq raid4 privalo dalykiSkai ir konkrediq kiekybiniq rodikliq pagrindu aplarti
bent Pabaltijo ekonominio rajono kontekste. Nekalbant, kad minetieji bendro pobldZio
sumetimai reikalauja, suprantama, dar platesnio - Rytq Europos - konteksto.

Bltent Siais sumetimais vadovaujantis dirbta 2014 m. Rinkta statistine ir kita medLiaga apre
Rygos, Ventspilio, Jelgavos, Daugpilio, Talino, Vitebsko, Kauno ir Vilniaus socialinE bei
ekonominE rard4 analtzuota atitinkama moksline literatlra. Planuojamas straipsnis s4lyginiu
pavadinimu ,,Vilnius Pabaltijo ekonominio rajono firlar platesniame] kontekste (XIX a. pabaiga
- XX a. pradLia)" " Rinkta, medLiaga apie Lenkijos, Ukrainos, Rumunijos, Suomijos etc. rDpimu
aspektu svarbesniq miestq raid4. Taip pat kiekybiniam Vilniaus pramones, transporto, amatq,
prekybos raidos 1919-1939 m. [vertinimui anahzuotr statistinitl duomenq rinkiniai, i5 kuriq
svarbiausi: ,,Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej" (1921-1938) ir ,,Maly Rocznik
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej" (1921-1939); Rocznik Statystyki Miast Polski (\928,
1930); Rocznik statystyczny Wilna (1921-1939). Taip pat LCVA medLiaga (Fondai F. 51
(Vilniaus vaivadijos valdyba), F.317 (Vyriausybes igaliotinio Vilniaus miestui ir sridiai
[staiga), F. 401 (Vilniaus miesto ir apskrities vir5ininkas) ir kiti.

1.6.

:

S. Grybkauskas (vyresn" m. darb., 0,25 et.) Tiriant tem4 ,,Vilnius, kaip sovietinds Lietuvos
sostine", 2014 m. buvo renkama archyvine medLiaga. daromi interviu ir rengiamas mokslinis
straipsnis ,,Vilniaus miesto vadovai sovietmediu". Archyvine medZiaga rinkta i5 Lietuvos
ypatingojo archyvo LKP dokumentq skyriaus Vilniaus miesto parlijos komiteto fondo (F"
3109), interviu atlikti su Vilniaus miesto partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi 1984-1988 m.
Vladislovu Mikudiausku ir antr4la sekretore 1978-1985 m. Vanda Kliklniene. Straipsni
planuojama pabaigti rengti ir iteikti 2015 m. I ketvirtl. Jame pristatomos Vilniaus vadovq
sovietmediu tinklai, jq biograf,rjos ir kaita, statusas lyginant su kitq miestq vadovybemis.
Svarbiausias aptariamas klausimas - ar miesto vadovq karjeroje ir uZimamoje nomenklatlrineje
padetyje atsispindejo ypatingas Vilniaus, kaip sovietines Lietuvos sostinds, statusas?

Kolektyvine monografija: V. Pugadiauskas, S. Sarcevidius, O Valioniene, Vilniaus Kreivctsis
miestas. (10,5 aut.l.), i5 esmes parengta 2013 m., kadangi nebuvo leSq leidybai, buvo taisoma ir
pildoma naujais duomenimis" Papildyti ir pataisyti skyriai ,,Kreivojo miesto rekonstrukcija.
Kartografijos analizd", ,,Kreivojo miesto papilio rekonstrukcija", parengti priedai ,,RaSytiniai
Saltiniai" ir ,,Kreivojo miesto papilio archeologiniq tyrimq grafiniai duomenys - Buitines
keramikos lentelds, statistines lenteles, brdZiniai". 2014 m. pateiktas projektas knygos leidybos
finansavimui Lituanistikos pletros programos IX Saukimui.
2. uLdavinys: Vilniaus miesto istorijos Saltiniq paie5ka, tyrimai, skelbimas

Toliau buvo renkami dokumentai ir Saltiniai Vilniaus miesto Saltiniq rinkiniui, I Si rinkinl
pasillyta: 12 dokumentq iS XVI a. Lietuvos Metrikq, daugiausia apie nekilnojam4ji turt4
Vilniaus mieste; 1836 m. dokumentas apie pasauliediq mergaidiq mokymo turini Vilniaus Sv.
Mykolo bernardiniq vienuolyno mokykloie; Vilniaus miesto d[mos 1808-1850 m. pareigl

sqra5as (LVIA); Vilniaus miesto d[mos pareig[nq 1829, 1831 m. rinkiminiq posedZiq
protokolai (LVIA); 1801 m. Vilniaus turguose parduodamq prekiq kainoraStis (LVIA); Vilniaus
mesininkq cecho 1810 m. rinkiminio posedZio protokolas (LVIA); 15 XVIII-XIX a. dokumentq
apie Vilniaus sanitarines sqlygas ir infrastruktrlr4 pastatus, prekybos ir paslaugq imones bei

prekybos s4lygas, miestiediq tarpusavio santykius ir valdZios politik4 14 dokumentq i5
Lietuvos ir Lenkijos dokumentq saugyklq apie tarpukario Vilniaus tautines ir religines
maZumas, miesto gyventojq skaidiq, miesto planavim4.
R. Miknys (0,25 et.) parenge spaudai - paraSe paai5kinimus, atliko teksto moksling redakcij4 dali @usq, 8,0 a.l.) mokslines publikacijos - Mykolas Ri)meris, Dienoruitis. 1922 m. birielio
16-oji - 1923 sausio 20-oji. Parengtame tekste pristatomos politines, visuomenines ir
kult[rines Vilniaus, Kauno to meto gyvenimo ypatybes (skirtumai ir panaSumai), Bagdoni5kio
ir i ji pana5iq, kaimyniniq apylinkirl bei kaimq kasdienybe, Lietuvos ir Lenkijos santykiq
realijos, Lvelgrant per Vilniaus problemos tarptautinio diskurso konsteliacijos prizmE. Si
Dienoraiiio tom4numatoma baigti rengti ir iSleisti 2015 m.

XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje
Saltiniai, T" III: 1658-1663 m. Vilniuus miesto tarybos knyga (parenge E. Meilus).
Publikacijoje bus mokslinis [vadas, dokumentq moksliniai komentarai ir lietuvi5kos anotacijos,
vietovardZiq ir asmenvardZiq rodykles bei santraukos lenkq, rusq ir anglq kalbomis. Pateiktas
Parengta spaudai planuota Saltinio publikacija

projektas Lituanistikos pldtros programos IX kvietimui Saltinio publikacijos leidybai.

Rengiant Saltiniq rinkini ,,XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje ialtiniai, T. IV:
Prisiekg svetimiems valdovsms" i5 isigl'tq kopijq 2014 m. buvo atliktas Saltinio tekstq lenkq,
lotynq, vokiedirl ir rusdnq kalbomis perraSas, parengti archeograhniai komentarai (9 a.l.).

Vilniaus archeologiniq tyrindjimq atlasas papildl.tas 536 archeologiniq tyrimq ataskaitq
bylomis, apimandiomis laikotarpl iki XVII a.
3. uZdavinys: Seminarq Vilniaus miesto istorijos temomis rengimas
2014 m.lapkridio 25 d. d. ivyko planuotas programos seminaras ,,Religinis gyvenimas Vilniuje".
Perskaityti prane5imai :
BaZnytines procesijos Vilniuje XX a. pradLioje (A. Katilius)
Romos katalikq religinis gyvenimas/religingumas XIX amZiaus Vilniuje. Keletas epizodq
rodandiq jq raiSk4 ir reglamentavimq (V. Zaltauskaite)
Religinis gyvenimas Vilniuje 1920-1939 m. (V. Stravinskiene)
Religinis gyvenimas Vilniaus arkivyskupijoje 1939- 1949 m: kontrastas tarp Vilniaus ir ,,Kauno
Lietuvos" (R. Laukaitye)
Diskusijoje dalyvavo V" Petronis, V. Jogela, E. Meilus, Z. MediSauskiene.

4 uZdavinys: Tpstinio leidinio ,,Miestq praeitis" leidyba
2014 m. sukomplektuotas ,,Miestq praeities" 4 numeris, pateiktas projektas leidinio leidybai
Lituanistikos pletros programe.
5 uZdavinys. Ziniu apie Vilniaus praeit

lallnlmas.
10

i

2014 m. pradetos rengti vieSos paskaitos i5 Vilniaus istorijos ,,Vilniaus skaitymai. 2014". 2074
m. rugsejo - gruodZio mdn. perskaityos 6 paskaitos (paskaitq s4ra5q Zr. Ataskaitos 5 dalyje).
Parengta paskaitq programa 2015 m. pirmajam pusmediui ,,Vilniaus skaitymai. 2015",

Rinkta medZiaga ,,[domiajai Vilniaus istorijai": uZraSineti senqjq Vilniaus gyventojq (Birutes,
Marijos, Joalitos Razmukaidirf prisiminimai (v. Stravinskiene)
Apie sklaid4daugiau Zr. Ataskaitos 5 dalyje.

4.

PUBLIKUOTI MOKSLINIU TYRIMV REZULTATAI

Pateikite per programos ataskaitini laikotarpi paskelbty mokslini4 tyrim4 rezultat4 ftskaitant
monogrffias ir kt.) bibliografini sqraiq su internetinds prieigos (ei tokia yra) nuorodomis.
Biomedicinos, fizini4 technologijos ir iemes ukio moksl4sriiit4programL(vykdytojai pateikia tik
monogrffi4 ir periodiniuose mokslo leidiniuose, turiniiuose cituojamumo rodikli (mpact
Factor) ,,Thomson Reuters Web of Knowledge" duomentl baz€je publikuottl straipsni4
b ibl i o gr afinius apr ai us, pat e ntus.

Straipsniai:
reppr{Toprrr4 "Civitas Rutenica" s BumFrroce s 2012 r.
(He)oNu4aHHbIe orKpbrrllf,, Apxeonozun u ucmopun flcrcoea u llcrcoecrcoil sennu. Ceuuuap
uueHu arcadeuurca B. B. Cedoea: Marepuaru 59-oro 3ace1aH:afl. Bsn.29. M.: tr4A PAH; Cll6:
Hecrop-tr4cropu.f, , 201 4, c. 3 43 -3 48. IS SN 2304-007 6 ISBN 97 8-5 -4469 -02992-7

R" Jonaitis, I4ccre4onanLrs. Ha

I" Kapllnaite, Mycop B floBceAHeeHofi xr4gHu Narelefi KaroJrrrqecroro pafioHa Bz:nuroca s l5
- 16 nn., Apxeonoeun u ucmopufl llcrcoea u llcrcoecrcoit seunu. Ceuuuap uMeHu arcadeuurca B.
B. Cedoea: Marepua:rr 59-oro 3acelaHr{.rr. Bstt. 29. M.: IrlA PAH; ClI6: Hecrop-Zcropzr,
20 I 4, c,. 3 49 -3 5 6. IS SN 23 0 4-007 6 ISBN 97 8 -5 -4469 -02992-7

R. Tara5kevidius, A. Bliujiene, B. Karmaza, A. Merkevidius, R. Nemickiene, G. Rackevidius,
S, Sarcevidius, R. Stakieniene, D. Strazdas, S. Sirvydaite, G. Vaitkevidius, R. Zinkute Geocheminiai tyrimq metodai archeologijoje taikymo galimybes, Metodai Lietuvos
archeologijoje"Ytlniaus universiteto leidykla, V.,2013,ISBN 978-609-459-278-2,p,249-304
S. Rowell, Whatever kind of pagan the bearer might be, the letter is valid. A Sketch of CatholicOrthodox Relations in the late-mediaeval Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian Historical
Studies,Vol. I 8, pp.47 -65" ISSN 1392-2343

A. Katilius, Vilniaus miesto vienuolynai ir Rusijos imperijos vykdoma politika XVIII a.
pabaigoje - XIX a., Lietuvi4 katalikt4 mokslo akademijos metraitis, t. 3 8, p. 43-85. ISSN 13920502
E. Meilus, I - 2 : - 1? (Atsakymas 1 Aivo Ragausko ,,Diskusijq"), Istorijos ialtinitl tyrimai, T.
5, sud. A. Dubonis, Vilnius: LII leidykla,2074,p.267-278 ISSN 2029-0705

E. Meilus, Ivadas J.L Kra5evskio knygai Vilnius, nuo
1.1

adiios iki 1750

m.,T.l,

Vilnius:

,,Mintis", 2014, p. 5 -20. ISBN

97 8-5-417-0

1

083-5, ISBN 97 8-5-417 -01084-2

G. SliesoriDnas, Rec.: David Frick, Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in
Seventeenth-Century Wilno,Ithaca and London: Cornell University Press, 2013, 529 p. - XVII
amZiaus Vilniaus ir vilnieiiq paveikslas, Lietuvos istorijos metraitis,2013, nr. l, Vilnius, 2014,
p. 167 -17 3 (ISSN 0202-33 42)

E. GimZauskas, Vilniaus politinio lietuvi5kumo klausimas 1919 m. sausi, Lietuvos istorijos
metraitis. 20 1 3,Vilnius, 2014, t. 2, p. l43 - 171. ISSN 0202-3342.

V.

Stravinskiend, Stosunki miEdzyetniczne w Wilnie
Pogranicza,2013, Nr. 13, s. 85-100. ISSN 1641-0033

w latach

1920-1939, Biuletyn Historii

V.

Stravinskiend, Vilniaus miesto gyventojai: 1920-1939 metai, Sostind kaip tapatumo
simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kulturoje (leidinys maketuojamas, pasirodys su 2014 m.
data)

A.Baubiniend, R.MorkDnaite, D.BauLa, G. Vaitkevidius, R.PetroSius, Aspects and methods in
reconstructing the mediewal terrain and deposits in Vilnius // Quaternary International, lll20I4,
lrttp :/idx.doi.org/1 0. 1 0 1 6/j.quaint.20 1 4.09.068 IS SN 1040-6182

5.

REZULTATU SKLAIDA

Pateikite per programos ataskaitini laikotarpi panaudot4 rezultattl vieiinimo ir populiarinimo
priemoni4 scyaiq (tai, kas nepateikta ,,5. Publikuoti mokslini4 tyrim4 rezultatai"). Pateikite

tikslius sklaidos priemonitl bibliografinius

ar

kitokius duomenis (prt., konferencijos
ar kt.) vieta, laikas,

pavadinimas, pobudis (tarptautine, Lietuvos, moksline, populiarinimo
dalyvit4 skaiiius ir kt.).
P r an

e

i imsi

k o nfer

e

n c ij o s e :

R. Jonaitis, 2014 m. balandZio 22 - 24 d., Pskovas, tarptautinis seminaras ,,Apxeoloru.a u
I4croplrt flcxoea u flcrcoscKofi 3eMrtl". Perskaitytas praneSimas: ,,Mo4a e BumHroce B KoHrIe
13 s"

-

HaqaJIe 15 n. no AaHHbrM MorraJrbHr4Ka Ha ynzqe

EoKlrro".

I" Kapl[nafte, 2014 m. balandZio 22 - 24 d., Pskovas, tarptautinis seminaras ,,Apxeolorv.a u
ucropr4s. flcroea u [cxoecxofi 3eMru". Perskaityas praneSimas: "Peatu3atlut 3A
cKaHupoBaHvt B apxeonorrrr,r Ha rrprrMepe 6rnosoft KepaMI4 Kr4 KaroJrr4r{ecKoro pafioua
BurbHloca".

G. Vaitkevidius, 2014 m. spalio 24-25 d., Ostrogas (Ukraina), konferencija ,,Boruur y
siftcrxoso-norirzqHifi icropii IleHrpanbHo-cxilnoi 3nponu (ao 5OO-piv.rr 6ursu nia
Opurero)", perskaitytas prane5imas ,,Kpzne nicro: (foprrynanHg Bimuroca .rrK rraicrIcoro
rocereHHq".

D. Baronas, 2014 m. geguZes 14-16 d., Vilnius, tarptautine moksline konferencija ,,LietuvaItalija: Simtmediq ry5iai". Prane5imas: ,,Italq pedsakai Lietuvoje XVI a. antroje puseje:
iios b[dai. eisa ir salimas balansas" (skaitvtas 2014-05-15
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V. Stravinskiene,

2014 m. lapkridio 1920 d.,

Vilnius,

taikos. Kultlros patirtys nuo Pirmojo pasaulinio karo
,,Tarp karq: Vilniaus m. gyventojai 1915-7947 m."

nacionaline konferencija ,,Karai ir

iki Berlyno sienos griuvimo".

PraneSimas

V" Pugadiauskas, 2014 m. geguZes 14-16 d., Vilnius, tarptautine konferencija ,,LIETUVAITALIJA: Simtmediq ry5iai", skaityas praneSimas ,,Jonas (Giovanni) Boretti XIX a. pradZios
Vilniuje: profesine rai5ka ir asmeninis gyvenimas"
V. Pugadiauskas, 2014 m. spalio 8-9 d., Vilnius, tarptautine konferencijoje ,,Socialines grupes
ir jq poveikis visuomenes raidai XVI-XX d.", skaitytas prane5imas ,,Vilniaus cechq
amatininkai XIX a. realijose",

Populiarinimo veikla:
Paskaitq ciklas ,,Vilniaus skaitymai. 2014":
1. Rugsejo men. 23 d. "Vilnius nepriklausomoje Lietuvoje: atgavimas ir valdymo problemos
1939-1940 m." (prane5ejas dr. Arturas Svarauskas)
2. Spalio men. 14 d. ,,Tarpukario Vilniaus gyventojai" (praneSeja dr. Vitalija Stravinskiene)
3. Spalio men. 28 d. ,,Stadiatiki5koji Vilniaus christianizacija XIII-XIV a." (prane5ejas dr. Rytis
Jonaitis)
4" Lapkridio men. 11 d. ,,Katalikai pagoniSkame Vilniuje XIV a." (praneSeja Irma KaplDnaite)
5. Lapkridio men. 25 d. ,,Vilniaus miesto pradLia" (prane5eja Oksana Valioniene)
5" GruodZio men. 9 d. ,,Vilnius Tvano metu (1655-1661 m.) (prane5ejas dr" doc. Elmantas
Meilus)

O. Valioniene, vie5a paskaita ,,Nauji duomenys apie Vilniaus Kreiv4j4 pili ir jos likim4
Europos urbanizacijos kontekste", Lietuvos nacionalinio muziejaus Senajame arsenale 2014 m.
vasario men. 6 d.

S. Sarcevidius, O. Valioniene, dalyvavimas mokslo populiarinimo projekte "Mokslas

Trumpas filmas "iia
http //mokslasirmenas.
:

buvo Kreivasis miestas. Kodel jo

ir

Tu".

neatstate?"

ltlmokslas-ir-tu/

V.

Stravinskiene, paskaita apie Vilniaus demografiJq 1920-\939
darbuotojams, Vilnius, 2014 m" spalio 24 d.

m. Svietimo mainq fondo

V. Stravinskiend, paskaita apie tarpukario Vilniq per Lietuvos radijo ,,Santaros" program4 2014
m. spalio 14 d.
G" Vaitkevidius, dalyvavo 2

LTV laidose ,,lstorijos detektyvai"

isnvko.d?id:64545494, taip pat http://www.delfi.ltlnews/dailv/lithuania/istoriiosSantrumpos:
- Vy,riausias Senqlq Aktq Archyvas
Lll - Lietuvos istorijos institutas

AGAD

LKMA

- Lietuviq katalikq mokslo akademija
Lenkijos nacionaline biblioteka
LMAVB - Lietuvos Mokslu akademiios Vrublevskiu biblioteka
LNB

-
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LMT - Lietuvos mokslo taryba
LVIA - Lietuvos valstybes istorijos archyvas
LCVA- Lietuvos centrinis valstybes archyvas

SUpf'-

Svietimo mainq paramos fondas

6. PASTABOS APIE PROGRAMOS VYKDYMO EIGA
Pateikite pastabas (ei toki4 turite) d€l programos vykdymo pqsikeitim4 vykdymo problemt4,
nauj q apl inl<yb i4 ir kt.
2014 m., kaip ir ankstesniais metais programos [gyvendinim4 labai ribojo le5q stoka mokslinirl
tyrimq organizavimui (komandiruodiq I dokumentq saugyklas uZsienyje organizavimas,
dokumentq kopijos, laboratoriniai tyrimai) ir rezultatq publikavimui. Spalio men. antrojoje
puseje SMM (per MITA) skirtos le5os ilgalaikiq programq igyvendinimui, kurias reikejo
panaudoti iki gruodZio 15 d., buvo smarkiai paveluotos, toddl jqpanaudojimo galimybes buvo
labai ribotos (neZiurint to, Siomis le5omis pavyko finansuoti kai kuriuos trumpalaikius vizitus,
laboratorinius tyrimus, parengtq straipsniq I uZsienio leidinius vertimus ir pan.). I5 anksto Linant,
kad tokios le5os bus tikrai gautos, biitq imanoma planuoti savo veiksmus ir darbus, tokiu atveju
Sias leSas bDtq galima panaudoti ilgalaikiq programq reikmems kur kas efektyviau. Tai ypad
aktualu leidybos poZi[riu. Siuo metu programoje yra parengtos 3 planuotos ir viena neplanuota
publikacija, kuriq i5leidimas priklausys nuo sekmes Lituanistikos pletros programos konkurse.
Ilgalaikes programos [gyvendinim4 trukde papildomi darbai, kuriuos teko atlikti mokslininkams
pagal ivairius ankstesnius LII isipareigojimus arba valstybinius ipareigojimus, valstybines
programas ir pan. Programoje tyrejrl darbai suplanuoti pagal jq etato programoje dydi, todel
papildomi darbai, neretai reikalaujantys daug darbo laiko, komplikuoja programos uZdaviniq
[gyvendinim4.
Ilgalaikes programos darb4 trikdo ir mokslininkq dalyvavimas LMT projektuose, ISejE dirbti 1
projektus, mokslininkar maLina savo darbo apimtis programoje, todel visi planuoti darbai pilna
apimtimi nebegali bDti [gyvendinami.
2014 m. kai kuriems programos dalyviams daug pastangq pareikalavo disertacijq rengimo
baigiamieji darbai: R. Jonaitis 2014 m. disertacij4 apsigyne, o O, Valioniene ir L Kapllnaite
baige rengti disertacijas, jos patvirtintos gynimui. S. Sarcevidius istojo I Lietuvos istorijos
instituto ir Vilniaus universiteto doktorantDros I kurs4 (Istorija 05H) (darbo tema - Statybines
keramikos (plyos) gamybiniq-technologiniq procesq raida Vilniuje XIII - XVIII a.), todel 2015
m. programoje jis dirbs tik 0,25 etalo.

Program4 vykdandios institucijos vadovas

Rimantas Miknys
(vardas, pavarde)

I4

