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R E Z O L I U C I J A

Valstybiniai humanitarinių mokslinių tyrimų institutai, kurių tikslas  – kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti 
nematerialųjį ir dokumentinį lituanistikos paveldą, vykdyti fundamentinius lietuvių kalbos, etnologijos, 
raštijos, kultūros ir istorijos paveldo tyrimus, turi ypatingos nacionalinės svarbos statusą. Pripažįstant, kad 
lituanistika yra Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų branduolys, susijęs su valstybingumo ir tautos 
raida, kuriam mokslo, švietimo ir kultūros politikoje valstybė turi teikti prioritetą, kad lituanistikos prioriteto 
įgyvendinimas Lietuvos Respublikos mokslo, švietimo ir kultūros srityse yra būtinas valstybės ir tautos eg-
zistencijai, savarankiškai ateities perspektyvai, kultūrinei ir socialinei plėtrai, visaverčiam Lietuvos dalyvavi-
mui pasaulio mokslo ir kultūros raidoje, valstybės saugumui, bei pabrėžiant išskirtinį vaidmenį, kuris tenka 
humanitarinius ir ypač lituanistinius mokslo tyrimus vykdančioms institucijoms puoselėjant ir reflektuojant 
tautinį kultūrinį tapatumą bei užtikrinant jo gyvybingumą šiuolaikiniame pasaulyje, teikiame šią rezoliuciją 
ir siūlome:

1. Grąžinti mokslą į prioritetinę valstybės politikos poziciją įtraukiant kaip strateginį tikslą Naciona-
linėje pažangos programoje.

2. Dirbtinai neatskirti mokslinių tyrimų nuo eksperimentinės plėtros.
3. Užtikrinti veiksmingą Lituanistikos prioriteto įgyvendinimą priimant atitinkamus teisės aktus.
4. Keisti humanitarinių mokslinių tyrimų vertinimo sistemą.
5. Didinti doktorantų skaičių.
6. Skirti reikiamų išteklių mokslinei infrastruktūrai sistemingai modernizuoti, skaitmeniniams ište-

kliams profesionaliai atnaujinti, kurti ir plėtoti kreipiant ypatingą dėmesį į tarptautinę duomenų 
bazę „Lituanistika“.

7. Pripažinti, kad Lituanistikos valstybinių mokslinių tyrimų institutų strateginė taryba yra optimali 
organizacinė struktūra.

8. Parengti konkretų planą Lietuvos mokslui skiriamų nacionalinio biudžeto lėšų daliai prie ES vi-
durkio priartinti, numatant ambicingą tikslą per 5 metus skirti mokslui ne mažiau 2 proc. nuo BVP.
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