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Mokslo institucionalizavimo tyrimai tapo svarbia mokslo istorijos paþinimo

dalimi, padedanèia atskleisti ne tik ávairiø mokslo srièiø laimëjimus, bet ir moksli-

ninkø sàveikà, jø átakà intelektualiai aplinkai, kultûrinio ðvietëjiðko mokslininkø

bendruomeniø poveikio visuomenei ypatumus, taip pat tarptautinës mokslinës

sàveikos aspektus. Lietuvos visuomeniniø mokslo institucijø raida 1918–1940 m.

taip pat yra viena  ið to meto modernëjanèio mokslo istorijos paþinimo srièiø. Ne-

priklausomoje Lietuvoje šiuo laikotarpiu veikë beveik dvideðimt mokslo draugijø

ar joms artimø visuomeniniø institucijø. Visuomeniniø mokslo organizacijø gau-

sëjimas liudijo mokslo bendruomeniø interesø kaità, jø skatinamà tyrëjø telkimà

tiek moksliniam, tiek ðvietëjiðkam darbui. Steigiant mokslo organizacijas ir organi-

zuojant jø veiklà aktyviai dalyvavo humanitarai – kalbininkai, istorikai, knygotyri-

ninkai, kraðtotyrininkai ir kt. Jø iniciatyva buvo tæsiami lituanistiniai tyrimai ir

Lenkijos valdomame Vilniaus kraðte.

Duomenys apie visas per tarpukará veikusias Lietuvos mokslo draugijas,

mokslininkø ásteigtus fondus ir kitas organizacijas nëra susisteminti ir apibendrinti,

taèiau atskiri aspektai apie tai skelbti mokslinëje ir populiarioje spaudoje.

Tarpukario ir vëlesnëje istorinëje literatûroje apie mokslo draugijø veiklà

pirmiausia paþymëtinos tos publikacijos, kurios skirtos XX a. lituanistiniø tyrimø

institucionalizavimo pirmtakei – Lietuviø mokslo draugijai (toliau LMD). Jos raidà

apibendrinanèios publikacijos pirmiausia susietos su Jono Basanavièiaus veiklos

aptarimu. 1921 m. jo septyniasdeðimtmeèiui skirtame leidinyje Vaclovas Birþiðka

paskelbë straipsná „Dr. Jonas Basanavièius ir Lietuviø mokslo draugija“
1
, kuriame

ne tik akcentavo J. Basanavièiaus indëlá organizuojant LMD moksliná darbà, bet ir

apibûdino jo svarbà formuojant XX a. Lietuvos mokslo idëjiná ir organizaciná pa-

grindà. Apie ðios draugijos istorijà jau tarpukariu raðë Danielius Alseika
2
, Antanas

Valaitis
3
. Ðie tiesiogiai su draugijos veikla susijæ autoriai jos periodiniame leidinyje

ÁVADAS

1
Dr. Jonas Basanavièius ir Lietuviø mokslo draugija // Sekmoji diena, 1921 lapkrièio 27 d., nr. 39, p. 5–6.

2
Alseika D. Daktaras Basanavièius kaipo Lietuviø mokslo draugijos ákûrëjas, vedëjas ir mokslininkas //
Lietuviø tauta, kn. IV, sàs. 2. Vilnius, 1928, p. 163–184.

3
Valaitis A. Ið Lietuviø  mokslo draugijos istorijos // Lietuviø tauta, kn. IV, sàs. 3. Vilnius, 1932, p. 337–399.
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„Lietuviø tauta“ paskelbë svarbiausiais þinias apie LMD ákûrimà ir veiklà, pateikë

mokslo istorijos tyrëjams svarbiø kiekybiniø duomenø apie draugijos leidybà,

narius, vadovybæ, visuotinius susirinkimus, praneðimus iki 1932 m. Autoriai tie-

siogiai rëmësi asmeniniais ir draugijos rankraðèiais, taèiau neiðvengë subjektyviø

vertinimø apie draugijos istorijà po Pirmojo pasaulinio karo.

Sovietmeèiu LMD raidà tyrë istorikas Juozas Jurginis, kuris ðiuo klausimu

paskelbë studijai prilygstantá didelës apimties straipsná
4
. Autorius rëmësi rankrað-

tiniais draugijos ðaltiniais, spaudoje skelbta medþiaga. Jis ne tik iðanalizavo esmi-

nius faktus apie draugijos raidà, bet ir vertino jos veiklà bei reikðmæ lietuviø moks-

lo ir visos kultûros istorijai.

Kai kurie LMD istorijos ðaltiniais paremti duomenys pateikti ir Vilniaus kraðto

lietuviø problemas tirianèio istoriko Broniaus Makausko darbuose, kuriuose ak-

centuojamos sunkios draugijos darbo sàlygos Vilnijoje
5
. Konkretûs LMD veiklos

aspektai nagrinëjami Vacio Miliaus knygoje
6
, Jolitos Klimavièiûtës ir kitø autoriø

straipsniuose
7
 bei Jonui Basanavièiui skirtame proginiame moksliniø straipsniø

rinkinyje
8
.

Mokslo darbuose apie LMD panaudoti svarbûs ðaltiniai ir to meto spauda,

taèiau daugiausia dëmesio skirta ðios organizacijos veiklai iki Pirmojo pasaulinio

karo. Paþymëtina, kad LMD 1918–1938 m. veikla istoriografijoje daþnai vertinama

kaip labai ribota ar tik „merdëjanti“ dël sunkios lietuviø padëties Vilniaus kraðte.

Taèiau kyla klausimas, ar ið tiesø LMD nutraukë visas mokslinës organizacijos

funkcijas? Ðios knygos autoriaus nuomone, nëra tikslu teigti, kad LMD visiðkai

prarado mokslinës draugijos statusà ir virto vien lietuviø kultûros populiarini-

mo Vilniaus kaðte institucija.

4
Jurginis J. Lietuviø mokslo draugija // Mokslo, kultûros ir švietimo draugijos, Vilnius, 1975, p. 37–118.

5
Makowski B. Z dziejów Litewskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie 1920–1939 // Acta Bal-
tico-Slavica, Wroclaw etc., 1973, t. 12, p. 189–201; Makauskas B. Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais,
Vilnius, 1991.

6
Milius V. Mokslo draugijos ir lietuviø etnografija, Vilnius, 1993, p. 117–126.

7
Klimavièiûtë J. Botanika Lietuviø mokslo draugijos veikloje // Mokslotyra, 2000, nr. 2, p. 65–69; Viðèinis K.
Etnografinë medþiaga Lietuviø mokslo draugijos tautosakos rankraðèiuose  // Lietuvos istorijos metraštis,
Vilnius, 1981, p. 142–148.

8
Dr. Jonas Basanavièius, Vilnius, 2005.
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Mokslo ir kultûros istorijos tyrëjai pripaþásta, kad dar nepanaudoti visi ðalti-

niai, leidþiantys apibendrinti visas ðios mokslinës organizacijos veiklos sritis. Ið

esmës beveik visiðkai netirti tiesioginiai ðaltiniai apie aptariamo laikotarpio Lietuviø

mokslo draugijos ryðius, kurie galëtø padëti atskleisti ðios organizacijos statusà

kitø Lietuvos ir uþsienio mokslo organizacijø bei tyrëjø atþvilgiu.

Istorikai tyrë ir kitos, jau nuo 1907 m. Vilniuje veikusios visuomeninës mokslo

institucijos – Vilniaus mokslo bièiuliø draugijos – veiklà, kuri per tarpukará plëtota

lenkø mokslininkø iniciatyva.

Paminëtina, kad svarbiausi duomenys apie ðià draugijà glaustai nurodyti

Michaùo Brensztejno šiai organizacijai skirtose lenkø kalba to meto publikacijose,

kuriose aptarta draugijos struktûra, skyriø specializacija, organizatoriai, lëðos, pa-

teikta trumpa informacija apie draugijos bibliotekos, muziejaus fondus
9
. Èia pa-

teiktos þinios laikytinos tik mokslinës informacijos darbais, o ne duomenø analize

pagrástais tekstais su tam tikrais apibendrinimais ar vertinimais.

Vilniaus mokslo bièiuliø draugijos istorija iðsamiau analizuota ðiuolaikinë-

je Lenkijos mokslinëje spaudoje. Pirmiausia iðskirtinas Leonidas Þytkowiczius,

kuris pateikia tyrimais paremtos faktinës medþiagos apie draugijos steigimà, jos

veiklà iki 1940 m., statistiniø duomenø apie mokslinio pobûdþio posëdþius, bib-

liotekas, muziejaus fondus, leidybà  ir tam tikrus organizacijos veiklos reikðmës

vertinimus
10

.

Duomenø apie minëtà draugijà yra Waldemaro Rolbieckio knygoje „Mokslo

draugijos Lenkijoje“
11 

bei kituose bendresnio pobûdþio lenkø leidiniuose. Dauge-

lis Lenkijoje iðleistø darbø paremti skelbtais draugijos ðaltiniais, to meto spauda.

Lietuvos mokslininkø apie ðià draugijà raðyta nedaug. Tai ið esmës trumpi

apibûdinimai Vilniaus miesto kultûriniam gyvenimui skirtuose leidiniuose. Mokslo

istorijos paþinimo prasme iðskirtini Irenos Petrauskienës darbai, kurie ne tik iðplë-

9
Brensztejn M. Biblioteka Towarzystwa przyjaciól nauk w Wilnie, Vilnius, 1932; Brensztejn M. Towarzystwo
przyjaciól nauk w Wilnie, Vilnius, 1937.

10
Ýytkowicz L. Towarzystwo przyjaciól nauk w Wilnie 1907–1940 // Z dziejów nauki polskiej, Warszawa
etc., 1975, p. 49–75.

11
Rolbiecki W. Towarzystwa naukowe w Polsce, Warszawa, 1972.
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të, bet ir pagilino ðios mokslo organizacijos istoriografijà
12

. Autorë nesitenkino vien

kituose veikaluose kartojamais iðoriniais rodikliais (nariø, leidiniø skaièius ir kt.)

ar organizacinës veiklos nuðvietimu: remdamasi archyviniais ðaltiniais ji analizuoja

mokslinës veiklos turiná, uþsibrëþtø uþdaviniø vykdymo problemas, nors ir apsi-

riboja vien reikðmingesniais lituanistinës krypties darbais.

Lietuviø ir uþsienio istoriografijoje labai maþai raðyta apie Vilniaus tautiniø

bendrijø mokslo organizacijas ir institucijas, mokslininkø humanitarø indëlá á jø

veiklà, nors tarpukario spaudoje skelbti duomenys rodo jø darbø ir moksliniø

ryðiø tarptautinæ svarbà.

Tarpukario Nepriklausomos Lietuvos mokslo institucionalizavimas ir ið da-

lies mokslo draugijø bei jø ástaigø organizacinë struktûra taip pat atsispindëjo

jau to meto publikacijose. Ðia prasme paþymëtina 1934 m. Lenkijoje paskelbta

M. Brensztejno apþvalga, kurioje labai glaustai pateikti autoriaus surinkti statis-

tiniai ir kai kurie istoriniai duomenys apie Lietuvos Respublikos mokslo ástaigas

bei organizacijas
13

. Autorius nurodo keliolika mokslo ar su mokslu susijusiø vi-

suomeniniø institucijø: Lietuviø katalikø mokslo akademijà, Humanitariniø

mokslø ir literatûros draugijà, Kalbininkø draugijà, Lietuviø raðybos reformos

komisijà, Jono Jablonskio fondà, Lietuvos istorijos draugijà, Lietuviø draugijà

SSRS tautø kultûrai paþinti, Lietuvos teisininkø draugijà, Ekonominiø studijø

draugijà, Kauno medicinos draugijà, Lietuvos gamtininkø ir matematikø drau-

gijà, Lietuviø technikø draugijà. Kitos ðalia ðiø organizacijø nurodytos draugi-

jos (Lietuviø raðytojø draugija ir kt.) priskirtinos kultûros sferai, taèiau atskirai

dar minimos Karo mokslø draugija,  taip pat Lietuvos bibliotekininkø draugija,

XXVII knygos mëgëjø draugija, jos buvo susijusios su atitinkamø tyrimø organi-

zavimu, mokslo laimëjimø propagavimu. Ðioje publikacijoje pateikiama duomenø

ne apie visas mokslo draugijas. Autorius tai aiðkina ðaltiniø ir informacijos apie

Lietuvos mokslo institucijas stoka.

12
Petrauskienë L. Vilniaus mokslo bièiuliø draugija // Mokslo draugijos Lietuvoje, Vilnius, 1979, p. 76–
142; Petrauskienë I. Vilniaus mokslo bièiuliø  draugija // Mokslas ir gyvenimas, Vilnius, 1978, nr. 12,
p. 33–35.

13
Brensztejn  M. Nauka w Republice Litewskiej, Warszawa, 1934.
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Istoriografijos þinios apie kai kuriø Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m.

ásteigtø humanitarinio profilio mokslo draugijø ar tokiø padaliniø kitose visuo-

meninëse institucijose lituanistinæ veiklà pateikiamos Evaldo Bakonio
14

, Aldono

Pupkio
15

, Aldonos Vasiliauskienës
16

, Romo Juzefovièiaus
17 

apþvalginiuose straips-

niuose ir praneðimuose, taip pat kituose bendresnio pobûdþio veikaluose. Rem-

damiesi pirminiø ðaltiniø tyrimais autoriai pateikë informacijà apie kai kuriø kal-

bininkø, istorikø, filosofø steigtø mokslo organizacijø ir jø padaliniø formavimo

tikslus, mokslinës ir ðvietëjiðkos veiklos formas, ið dalies ávertino atliktus darbus,

jø prasmæ ðiø dienø kultûros plëtojimo kontekste, pabrëþë kai kuriø lietuviø iðei-

vijoje ar Lietuvoje po 1990 m. atkuriamø organizacijø veikimo tæstinumo svarbà.

Knygotyros profilio draugijø genezë tirta Vlado Þuko monografijoje
18

, ku-

rioje analizuojamos ketvirtojo dešimtmeèio pradþioje Lietuvoje ákurtos dvi tokios

organizacijos – Lietuvos bibliotekininkø ir XXVII knygos mëgëjø draugijos. Mo-

nografijoje iðsamiai atskleista ðiø draugijø nariø organizacinë, teorinë, metodinë

veikla, leidiniai, vertinamas draugijø indëlis á bibliotekininkystës, knygotyros raidà

Lietuvoje. Ypaè svarbûs duomenys apie XXVII knygos mëgëjø draugijos veiklà,

nes ðios organizacijos kûrimas bei raiðka maþai tirta.

Lietuvos visuomeniniø mokslo organizacijø istorijai skirti tiek bendresnio

proginio, tiek ir labiau specializuoto tiriamojo pobûdþio darbai nëra vienodai iðsa-

mûs pagal faktografijos pateikimà, jos interpretacijas, taèiau liudija mokslininkø

humanitarø bendruomeniø telkimosi bei raiðkos ypatybiø ávairovæ, padeda su-

vokti tolesniø jø tyrimø ir sisteminimo svarbà.

14
Bakonis E. Lietuvos istorijos draugija 1929–1940 m. // Mûsø praeitis, 1990, nr. 1, p. 4–19.

15
Pupkis A. Lietuviø kalbos draugija  // Gimtoji kalba, 1995, nr. 2, p. 1–6 ir kt.

16
Vasiliauskienë A. Istorikai Lietuviø katalikø mokslo akademijoje // LKMA metraštis, 1994, t. 8, p. 45–
47; Vasiliauskienë A. LKMA genezës aspektai // LKMA metraštis, 2003, t. 22, p. 81–126; Âàñèëÿóñêåíå A.

Ëèòîâñêà êàòîëèöêà íàóêîâà àêàäåì³ÿ: âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü (1922–1940) // Â³ñòíèê Ëüâ³âñüêîãî

óíèâåðñèòåòó. Ñåðèÿ: Êíèãîçíàâñòâî. Âûï.1, 2006, p. 120–132.
17

Juzefovièius R. Lietuvos lituanistinës mokslo draugijos: organizacinio modelio bruoþai XX a. treèiame –
ketvirtame deðimtmeèiuose // Lietuvos istorijos metraštis, 2005. D. 2 /uþ 2003 metus/; Ibid – Istorinë ðvietë-
jiðka Karo mokslø draugijos veikla 1923–1933 m. // Karo archyvas, 2002, t. 17, p. 181–194; Ibid – Mokslo-
tyrinës Vinco Èepinskio koncepcijos ir Laisvosios filosofinës draugijos steigimas // Humanistica, 2002,
nr. 1. (www.filosofija.ktu.lt/humanistica).

18
Þukas V. Lietuviø knygotyros bruoþai, Vilnius, 1989.
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Antai Juozas Brazaitis, apþvelgdamas Lietuviø katalikø mokslo akademijos

formavimosi, to meto mokslo ir visuomenës sàveikos aplinkybes, ið dalies iðskiria

bendresnæ kultûrinës krypties pasirinkimo problemà – slaviðkà ar vakarietiðkà.

Dauguma lietuviø ðviesuomenës XX a. pradþioje mokësi rusiðkose mokyklose, to-

dël jai buvo artima rusø kultûra. Gerokai maþiau jø mokësi Vakaruose ir gyveno

veikiami vakarietiðkos kultûros. Dviejø kultûrø átaka sukëlë dvilypumà, átampà,

kultûrinæ kovà, kuri tarpukariu nesibaigë
19

. Kitø autoriø nuomone, tai atsispindëjo

daugelio mokslo institucijø genezëje, jø mokslinës aplinkos formavimosi procese.

Stasys Yla paþymi, kad Lietuviø katalikø mokslo akademija buvo kuriama

siekiant telkti mokslininkus moksliniam darbui ir  tæsti senas katalikiðkas tradici-

jas. Taèiau numatant tokià orientacijà ir formuojant minëtà organizacijà, iðkilo uni-

versalumo ir tautiðkumo sàveikos problema, t. y. reiðkësi tendencijos, ar daugiausia

dëmesio skirti tik lituanistiniams tyrinëjimams, ar remtis ir tarptautiniu mokslu,

dalyvauti jo apyvartoje
20

.

S. Yla, kaip ir kai kurie kiti autoriai, paþymi materialines mokslo plëtros pro-

blemas, akcentuoja silpnà valdþios globà bei privaèios pagalbos mokslui reikðmæ.

J. Brazaitis daugiau pabrëþia mokslo institucionalizavimo svarbà, teigia, kad

nors mokslo kûrëjai yra asmenys, o ne kolektyvai, taèiau pastarieji gali sudaryti

kûrëjui palankias sàlygas, t. y. „sudaryti materialines sàlygas, nukreipti, vertinti,

koreguoti, be to, kolektyvas gali duoti kûrëjo produktui visuomeninæ rinkà“
21

. Taip

autorius grindþia Lietuviø katalikø mokslo akademijos steigimo svarbà, taèiau pri-

paþásta, kad ði institucija nepajëgë atlikti visø minëtø funkcijø.

A. Vasiliauskienë specialiai minëtos organizacijos raidai skirtame leidinyje

neanalizuoja vidiniø ir iðoriniø LKMA formavimosi problemø. Remdamasi šalti-

niais ji akcentuoja siekius „sudaryti palankesnes sàlygas moksliniam darbui, rengti

naujà mokslininkø pamainà, kelti tautos moksliná lygá, krikðèioniðkàjà kultûrà“
22

.

19
Brazaitis J. Akademija Tautos kryþkelëse // LKMA suvaþiavimo darbai, Roma, 1982, t. 9, p. 4.

20
Yla S. Lietuviø katalikø mokslo akademija. Bendras þvilgsnis á praeità kelià // LKMA suvaþiavimo darbai,
Roma, 1964, t. V., p.14.

21
Brazaitis J. Akademija Tautos kryþkelëse // LKMA suvaþiavimo darbai, Roma, 1982, t. 9, p. 5.

22
Vasiliauskienë A. Lietuviø katalikø mokslo akademija, Vilnius, 1992, p. 14.
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Akademijos steigimo prielaidos, veikimo sàlygos plaèiau aptartos jau anksèiau mi-

nëtuose naujesniuose ðios istorikës straipsniuose. Daugiausia dëmesio autorë ski-

ria LKMA uþdaviniø ágyvendinimui: suvaþiavimø ir kitø renginiø organizavimui,

leidybai, jø reikðmës to meto Lietuvos visuomenei atskleidimui.

Paþymëtina, kad uþsienio ðaliø mokslo organizavimo patirties vaidmuo ir

tarptautinio mokslo institucionalizavimo átaka Lietuvos mokslo draugijø formavi-

mui ir visai mokslo plëtrai lietuviø istoriografijoje dar nëra pakankamai atskleista,

apsiribota tik kai kuriø valstybiniø ir visuomeniniø institucijø tarptautiniø moksli-

niø ryðiø faktografinës medþiagos pateikimu. Ðis aspektas daugiau tirtas ðiø die-

nø Lietuvos mokslo istorikø darbuose, nagrinëjanèiuose aptariamo laikotarpio

konkreèiø mokslininkø veiklà ir moksliná palikimà. Paminëtina ir tai, kad soviet-

meèio istoriografijoje dël þinomø prieþasèiø vengta raðyti apie Vakarø ðaliø moks-

lo ir jø institucijø átakà Lietuvai, reikalauta garsinti tik Sovietø Sàjungos mokslà

bei organizacinës sistemos pranaðumus, todël tarptautinë mokslo sàveika tuo metu

daugiau liesta tik lietuviø iðeivijos ar uþsienio lituanistikos mokslinio palikimo

tyrëjø publikacijose.

Konkretus mokslininkø indëlis mokslo draugijø raiðkoje ið dalies aptartas

minëtose bendresnio pobûdþio mokslo raidos studijose arba labiau specializuo-

tuose konkreèiø draugijø steigimà ir veiklà analizuojanèiuose darbuose. Ðiuo as-

pektu paþymëtini biografinio pobûdþio monografiniai ar memuariniai leidiniai,

taèiau tik kai kuriuose jø pateikta iðsamesnë informacija apie mokslininkø hu-

manitarø dalyvavimà kuriant visuomenines mokslo institucijas, analizuojami ðios

veiklos siekiai ir rezultatai, jø svarba to meto visuomenei.

Filosofui Juozui Eretui skirtame lietuviø iðeivijos kolektyviniame leidinyje

pateikta jo kolegø svarbiø mokslo istorijai pasisakymø ir minèiø apie ðio moksli-

ninko idëjines nuostatas, mokslinæ veiklà, jo indëlá á Lietuviø katalikø mokslo

akademijà
23

. Autoriai paþymi, kad J. Eretas ne tik dalyvavo ðios visuomeninës

23
Didysis jo nuotykis: Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai, Brooklyn, N. Y., 1971.
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institucijos veikloje, bet ir formavo jos veiklos kryptingumà. Naujas ir svarbiausias

þingsnis to meto visuomeninëje raiðkoje, pasak autoriø, buvo Lietuviø katalikø

mokslo akademijos suvaþiavimai bei kiti mokslo renginiai, o organizuojant pir-

muosius tris suvaþiavimus (1933, 1936, 1939 m.) ir leidþiant jø medþiagà didþiausià

darbà atliko J. Eretas
24

. Kaip pabrëþiama minëtame leidinyje, jau pirmasis Aka-

demijos suvaþiavimas buvæs svarbus katalikø mokslininkø ir mokslo mëgëjø su-

telkimo, kolektyvinio darbo pradþios faktas. Tai knygoje vertinama kaip mokslo

bendruomeniø naujo intelektualinio sàjûdþio pradþia. Vertinant J. Ereto rengtø

suvaþiavimø problematikà ir kryptingumà, teigiama, kad „tai buvo atsivërimai ið

Vakarø ateinanèioms idëjoms, jø kritiðka diagnozë, paruošimas idëjinio lobyno,

kuris bûtø tinkamas lietuviø tautai“
25

. Ðis ir kiti teiginiai skatina plaèiau analizuoti

konfesinës ir pasaulietinës inteligentijos pasaulëþiûrines telkimosi mokslo organi-

zacijose prielaidas, organizacijø formavimo tikslus.

A. Vasiliauskienës knygoje apie mokslininko, pedagogo, þurnalisto, visuo-

menininko Prano Dovydaièio gyvenimà ir veiklà
26

 iðtisas skyrius skirtas nuðviesti

jo ryðiams su Lietuviø katalikø mokslo akademija. Knygos autorë  aptaria P. Do-

vydaièio dalyvavimà Akademijos organizacinëje veikloje, leidyboje, pateikiama

iðsami informacija apie  jo indëlá á mokslo ir kultûros plëtrà, vertinimus to meto

intelektualø aplinkoje.

Dailëtyrininkui, muzikologui Pauliui Galaunei skirtoje Zitos Þemaitytës kny-

goje iðskiriamas ir detalizuojamas jo dalyvavimas steigiant XXVII knygos mëgëjø

draugijà, formuluojant ðios organizacijos tikslus
27

. Autorë atskleidë P. Galaunës,

taip pat ir kitø ðios draugijos nariø nuopelnus nustatant pastovius knygø leidimo

formatus, leidþiant meniðkai apipavidalintus leidinius ir pan. Aptarti P. Galau-

nës nuopelnai organizuojant knygø parodas, draugijos leidiniø ávertinimas tarp-

tautinëse parodose.

24
Ten pat, p. 178.

25
 Ten pat, p. 180.

26
 Vasiliauskienë A. Akmenuotas patrioto kelias, Vilnius, 2001.

27
 Þemaitytë Z. Paulius Galaunë, Vilnius, 1988.
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Vinco Èepinskio gyvenimà ir veiklà apþvelgianèioje knygoje
28

 pateikti mokslo

istorijai vertingi duomenys apie jo veiklà universitete, glaustai paliesti ir  ryðiai su

Lietuvos gamtininkø draugija, kurios pirmininku jis buvo iðrinktas 1932 m., aptar-

tos kai kurios jo pilietinës ir visuomeninës nuostatos, taèiau neminimi profesoriaus

mëginimai formuoti pasaulietinio kryptingumo „filosofuojanèiø bendraminèiø“

bendruomenæ ir net sukurti tokià organizacijà.

Lietuvos mokslininkø bendradarbiavimas su Ðiauliuose ásteigta „Kultûros“

bendrove tirtas Aldonos Gaigalaitës straipsnyje, kuriame ið dalies akcentuojama ir

ðvietëjiðkoji „Kultûros“ þurnale publikuotø mokslininkø straipsniø reikðmë, ap-

tartos kai kurios tyrëjø pasaulëþiûrinës nuostatos, jø poveikis to meto visuomeni-

niam judëjimui
29

.

Epizodiniø duomenø apie mokslininkø dalyvavimà steigiant mokslo orga-

nizacijas ir veiklà jose  yra ir kai kuriuose proginiuose straipsniø rinkiniuose, taip

pat pateikiama Lietuvos mokslo istorikø bendrijos organizuotose ðalies bei tarp-

tautinëse konferencijose
30

.

Mokslo istorijos tyrëjai iðskyrë ir svarbius mokslininkø humanitarø visuo-

meniniø organizacijø veiklos plëtros sunkumus – lëðø stokà, mokslininkø ir kai

kuriø jø grupiø nesutarimus. Taèiau daugelio áþymiausiø to meto Lietuvos moks-

lininkø átaka draugijø ir jø ástaigø kûrimo procesui dar nepakankamai atskleista.

Lietuvos mokslo istoriografijoje nëra iðsamiau iðtirta ir ávertinta mokslo organiza-

cijø bei to meto visuomenës sàveika, pastarosios abejingumas kai kuriø mokslo

draugijø leidiniams ir veiklai, mokslo organizacijø darbø aktualumas ir reikðmë to

meto visuomenei.

Paþymëtina, kad kai kuriø tarpukario mokslo institucijø, taip pat ir mokslo

organizacijø istorijai skirtos publikacijos yra apþvalginio pobûdþio, jose maþai

dëmesio kreipta á mokslo ir jo organizavimo sistemos kaitos proceso analizæ,

28
Maèionis Z., Èepinskis J. Profesorius Vincas Èepinskis, Vilnius, 1992.

29
Gaigalaitë A. „Kultûros“ bendrovës veikla Lietuvoje // Ið lietuviø kultûros istorijos, t. 3, V., 1961,
p. 244–256.

30
Pvz., Lietuvos mokslo istorikø konferencija „Scientia Et Historia – 2003“, Vilnius, 2003 kovo 20–21 d. ir kt.
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neretai apsiribojama tik faktø iðvardinimu. Taèiau esminiø mokslo kaitos ir insti-

tucionalizavimo sàveikos tendencijø nustatymo prasme itin naudingi ávairiø srièiø

specialistø paþinimo patirties vertinimai bei keliamos mokslo istorijos problemos.

Ðio darbo tikslas – remiantis skelbtos, archyvinës ir rankraðtinës medþiagos

tyrimu papildyti ir susisteminti þinias apie mokslininkø  bei mokslo mëgëjø veiklà

steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–

1940 m., atskleisti tø organizacijø formavimo ypatybes ir reikðmingiausius laimë-

jimus. Taikant pirminiø ir skelbtø ðaltiniø analizæ siekiama nustatyti mokslinës

veiklos organizacinio modelio bendruosius ir specifinius ypatumus, mokslininkø

raiðkos organizacijose esmines sritis, mokslinës ir ðvietëjiðkos veiklos rezultatus.

Taip pat siekiama pateikti dar neskelbtø duomenø apie literatûrologø, filosofø,

karo istorikø ir kitø maþai tirtø visuomeniniø mokslo institucijø ar jø padaliniø

formavimà, veikimo savitumus, mokslininkø ryðius. Lokalinës kraðtotyros orga-

nizacijos specialiai neaptariamos, o minimos tik tiek, kiek jos susijusios moksli-

niais ryšiais.

Itin svarbià tiriamø ðaltiniø dalá sudaro per tarpukará skelbti mokslo organi-

zacijø leidiniai, kurie reikðmingi ne tik nagrinëjant mokslinës veiklos kryptingu-

mà ir turiná ar personalijø moksliná indëlá, bet ir skelbtà informacijà apie organiza-

cinius mokslinës, leidybinës ir ðvietëjiðkos veiklos klausimus.

Lietuvos centriniame valstybës archyve, taip pat Lietuvos mokslø akademi-

jos, Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto bibliotekø ran-

kraðtynuose saugomø fondø medþiaga svarbi tiriant visuomeniniø mokslo orga-

nizacijø steigëjø tikslus, teisines, finansines ir kitas steigimo sàlygas, mokslinës

veiklos organizavimo struktûros formavimà, nariø sudëtá, jø mokslinius ryðius,

sàveikà sprendþiant teorinius ir organizacinius klausimus. Ðie ðaltiniai – tai vi-

suomeniniø mokslo organizacijø registravimo dokumentai, finansinës ir orga-

nizacinës veiklos ataskaitos, organizacijø valdybø posëdþiø ir nariø visuotiniø

susirinkimø protokolai, statistinës suvestinës, vardiniai nariø sàraðai, organizacijø

vadovybës ir mokslininkø susiraðinëjimas, asmeniniai tyrëjø fondai ir kt. Visø

naudotø fondø sàraðas pateiktas knygos pabaigoje.
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Faktinë medþiaga tekste pateikiama ne chronologine tvarka, o jà grupuo-

jant pagal aptariamø organizacijø veiklos kryptingumà, jø mokslinës raiðkos pa-

naðumus. Lituanistikos sàvoka ðioje knygoje vartojama plaèiàja prasme, t. y. kaip

mokslo þiniø apie Lietuvà, jos praeitá, kalbà, kultûrà visuma.


