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Del lituanistikos

ir baltistikos moksliniq tyrimq prioritetq

Gerbiamas Pirmininke,

Asociacijos ,,Talka kalbai ir tautaT" taryba i5nagrinejo lituanistikos ir baltistikos mokslq srities
padeti Lietuvos mokslo politikoje.

Kaip ir Jls, mes tikejomes, kad ivykus esminiams pasikeitimams Lietuvos Mokslo Taryboje
lituanistikai ir baltistikai pagaliau bus suteiktas nacionalinis prioritetas.

LMT pertvarkymq. Deja, lituanistika ir baltistika vdl palikta
Salikeleje. Si sritis liko paskandinta LMT Humanitariniq ir socialiniq mokslq programose.

Jau praejo daugiau kaip metai po

Lietuvos akademines institucijos net ir sovietiniais metais baltistikos bei lituanistikos srityje
sugebejo tapti tarptautines reikSmds mokslo centru. Po 30 nepriklausomos valstybes metq
deklaruoj amanacionaline Sios srities reik5me buvo nusmukdyta, o tarptautineje mokslinirl tyrimq
erdveje (pvz. indoeuropeistikoje) Lietuvos akademinds institucijos ir mokslininkai jau pateko i
periferij4. Smunka lituanistikos mokslq prestiZas, o tuo padiu smunka ir lietuviq kalbos prestiZas
tiek moksle, tiek visoje valstybeje.
Skaudu, kad net savo padirl kalbos mokslq srityje pasaulyje mes tampame gndlia provincija.
Nesugebedami i5ugdyti naujos stipriq mokslininkrl kartos jau greitai susidursime ir su kokybi5kai

parengtq lietuvirl kalbos specialistq tr[kumu. Greitai nebeturdsime net ir leksikografu, kurie
galetq tqsti lietuvirtr kalbos Zodyno rengim4.

Tokia padetis susidar6 daugiausia del eklekti5kos Lietuvos mokslo politikos, kuri4 neLinia
kokiais pagrindais formuoja Lietuvos mokslo taryba. Akivaizdu, kad chaoti5ka ir neatsakinga
politika lituanistikos ir baltistikos srityje tqsis ir toliau, jei nesiimsime ryZtingq veiksmrl,
keidiandiq dabarting praktik4.
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Garantuotas nacionalines reik5mds institutq (Lietuviq kalbos instituto, Lietuviq literatfiros
ir tautosakos institutrf bazinis finansavimas, uZtikrinantis jt1 gyvybingum4 ir pletr6

nepriklausomai nuo projektiniq finansavimo modeliq, kurie Sioje srityje gali b[ti tik
papildomi.
Ai5kus baltistikos ir lituanistikos moksltl srities iSskyrimas LMT nuostatuose, specialiq
reikalavimq ir tikslinio biudZeto Siai sriciai nustatymas.
Dalies projektinio finansavimo, skirto baltistikai, atskyrimas nuo LMT ir jq valdymo
pavedimas kitoms kompetetingoms institucijoms (antai, kalbos norminimo darbq sritis,
kaip ir Zodynq leidyba, Lietuvos mokslo tarybai yra akivaizdZiai neikandama; pagal
dabartinE praktik4 Zodynq rengimas net nelaikomas mokslu). Siq finansavimo sridiq
atskyrimo kriterijus bltq vienintelis - tai sritys, kuriose lituanistika ir baltistika negali ir
neturi konkuruoti su kitais mokslais (os turi b[ti privalomai pletojamos be konkurencijos
su kitais moksliniais tyrimais).
TEstiniq baltistikos programq nustatymas ir Sioms programoms skirtq asignavimrl
valdyojq paskyrimas (Valstybine lietuvirtr kalbos komisija, Lietuviq kalbos institutas).

Tikime, kad atvira ir konkreti visrl suinteresuotqpusiq diskusija galetq atvesti prie
protingq sprendimq, nes dabartine padetis lituanistikos ir baltistikos srityje yra grynq
gryniausias nesusipratimas.

KaLinar kas tokioje diskusijoje sitlytq atsisakyti nat[ralaus tikslo, kad Lietuvos indelis i
baltistikos ir lituanistikos pletr4 privalo blti pasaulines reik5mds, o kita vertus, kad Sios
mokslq srities pletra maksimaliai prisidetrl prie nacionalines kultr-rros tEstinumo ir
gyvybingumo globalej andiame pasaulyj e.

Galblt po atitinkamo parengiamojo darbo Siai temai Seime galetq bUti skirta ir speciali
viesa konferencija?,,Talka" su malonumu talkintq, igyvendinant 5i ir kitus, aukSdiau
paminetus sumanymus.
Pagarbiai.
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