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„Versmės“ leidyklos 
Lietuvos lokalinių mokslinių tyrimų 

10-metį įprasmino  
100 lauko tyrimų ekspedicijų ir  

200 mokslinių straipsnių

Elektroninio serialinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“ visatekstėje interneto svetainėje www.llt.lt 
2012 m. liepos 16 d. paskelbtas jubiliejinis 200-asis mokslinis 
straipsnis – archeologo, prof. habil. dr. Mykolo Michelberto 
„Daujėnų pilkapynas“, parašytas serijos monografijai „Daujė-
nai“, – paskatino apibendrinti jau daugiau kaip 10-metį „Vers-
mės“ leidyklos vykdomus Lietuvos lokalinius tyrimus, pasida-
linti su mūsų maloniaisiais skaitytojais svarbesnėmis mintimis 
ir ateities planais.

Nuo 1994 m. „Versmės“ leidyklos rengiamos ir leidžiamos 
šimtatomės „Lietuvos valsčių“ lokalinių monografijų serijos, 
rašančios apie mūsų šalies miestų ir miestelių, kaimų ir vien-
kiemių raidą, jų istoriją, gamtą, nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų, bemaž dešimtadalis straipsnių yra moksliniai – įvertinti 
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. Per penke-
rius su puse metų nuo pirmojo mokslinio straipsnio paskelbi-

mo 2006 m. lapkričio 21 d., „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinyje jų susikaupė jau 200: 15 – iš geologijos, 8 – ge-
ografijos, 14 – biologijos, 21 – archeologijos, 67 – istorijos, 44 
– etnologijos, 23 – kalbotyros, 5 – tautosakos, 3 – sociologijos 
mokslo sričių. Visi straipsniai iliustruoti, jų bendra apimtis 
yra 3 614 knygų puslapių, t. y. buvo publikuojama vidutiniškai 
po 700 puslapių, 40 straipsnių per metus, arba beveik vienas 
mokslinis straipsnis per savaitę.

Nuo 1996 m. pradėjus leisti „Lietuvos valsčių“ serijos loka-
lines monografijas ir tuo tikslu kryptingai atliekant Lietuvos 
lokalinius tyrimus, kilo sumanymas sudaryti autoritetingą 
mokslo darbų komisiją, kuri įvertintų autorių pateikiamų 
straipsnių mokslinę vertę. Taip 2003 m. prie leidyklos buvo 
įkurta Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija, ku-
rią dabar sudaro 20 įvairių mokslo sričių specialistų. Pirmoji 
komisijos pirmininkė buvo etnologė, habil. dr. Irena Regina 
Merkienė, 2009–2011 m. jai vadovavo Lietuvos edukologijos 
universiteto profesorius Aivas Ragauskas.

Dabartinis mokslo darbų komisijos pirmininkas, archeo-
logas, Klaipėdos universiteto docentas dr. Gintautas Zabiela 
pabrėžia, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę, išnyko leidy-
bą varžiusi cenzūra, išankstinis planavimas, tad į knygų rinką 
plūstelėjo daug nerecenzuotų kraštotyros leidinių. Ši padėtis 
iš dalies ėmė gerėti „Versmės“ leidyklos dėka, nes jos suburta 
mokslo darbų komisija stengiasi skelbti kuo daugiau mokslo 
darbų, pritraukti naujų mokslininkų, o kartu ir formuoti pro-
fesionalesnių mus supančios aplinkos, humanitarinių bei soci-
alinių lokalinių mokslinių tyrimų sampratą.

Dalis mokslinių straipsnių paskelbti 23-ose jau išleistose 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijose (30 tomų), tarp jų ir 
tęstinės „Lietuvos lokalinių tyrimų“ monografijos tomuose, 
kartu šie ir nauji moksliniai straipsniai nuolat, periodiškai – 
šiuo metu vienas straipsnis per mėnesį – skelbiami internete. 
Kadangi mokslininkams rūpi, kad kiti mokslininkai ir visuo-
menė apie jų tyrimus sužinotų kaip galima greičiau (serijos 
monografijos rengiamos labai ilgai – kartais net iki 10 ir dau-
giau metų), monografijų moksliniai straipsniai operatyviai, 

paprastai per 3–6 mėnesius nuo mokslinio straipsnio įteikimo 
leidyklai, publikuojami internete. Vėliau šie straipsniai patenka 
į išleidžiamas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas.

Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinių straipsnių autoriai yra 
ne tik patyrę, bet ir jauni pradedantys mokslininkai, tyrėjai, 
doktorantai, mokslų magistrai. Visiems jiems leidykla sudaro 
sąlygas kaupti mokslinę medžiagą, atlikti lauko tyrimus, kurių 
aukštosios mokyklos ar mokslo institutai nefinansuoja, neska-
tina, neremia. „Versmės“ leidykla ne tik publikuoja mokslinius 
straipsnius, bet ir rengia 1999 m. pradėtas vykdyti „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų straipsnių autorių lokalinių tyrimų 
ekspedicijas į aprašomas vietoves, 2012 m. vasarą perkopusias 
simbolinę 100 ekspedicijų ribą. Šiose ekspedicijose jau dalyva-
vo daugiau kaip 1 500 mokslininkų, kraštotyrininkų.

Nueitas lokalinių tyrimų kelias buvo apibendrintas Lie-
tuvos mokslų akademijoje 2012 m. sausio 26 d. leidyklos su-
rengtoje mokslinėje konferencijoje „XXI a. pradžios Lietuvos 
lokaliniai tyrimai šimtatomėje monografijų serijoje „Lietuvos 
valsčiai“: nuo kompleksinių lauko tyrimų ekspedicijų iki geo-
logijos, geografijos, biologijos, botanikos, zoologijos, etnologi-
jos, istorijos, archeologijos, kalbotyros ir sociologijos mokslo 
darbų“, taip pat 2011 m. pradėtoje leisti tęstinėje daugiatomėje 
„Lietuvos lokalinių tyrimų“ monografijoje.

Nuoširdžiai dėkodami visiems autoriams, talkininkams ir 
skaitytojams, maloniai kviečiame domėtis Lietuvos lokalinių 
tyrimų naujienomis, o mokslininkus, bakalaurus, magistrantus 
ir doktorantus būti ne tik aktyviais skaitytojais, bet ir dalyvauti 
kasmetėse ekspedicijose, rašyti mokslinius straipsnius. 

Maloniai laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų, kurie padėtų 
gerinti tiek pačius Lietuvos lokalinius tyrimus, tiek ir jų rezul-
tatų publikavimą, taip pat maloniai kviečiame Jums patogiu 
laiku apsilankyti „Versmės“ leidykloje, kur galėsime betarpiškai 
pabendrauti, atsakyti į visus rūpimus klausimus, susitarti dėl 
ateities planų.

Petras Jonušas,
„Versmės“ leidyklos vadovas


