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Viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla yra vienos knygų serijos leidykla, kuri nuo 1994 m.
jau antrą dešimtmetį rengia ir leidžia daugiatomę unikalią lokalinių monografijų seriją ,,Lietuvos
valsčiai“. Šis didelis leidybos projektas dedikuojamas didžiosioms Lietuvos valstybingumo raidą
simbolizuojančioms sukaktims: Lietuvos vardo pirmojo rašytinio paminėjimo tūkstantmečiui,
kurį minėsime kitąmet – 2009-aisiais, Lietuvos valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo
750 metų jubiliejui (2003) ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (2018).
1999 m. gruodžio 2 d. monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos vardo
tūkstantmečio valstybinės komisijos sprendimu įtraukta į Lietuvos tūkstantmečio programą ir
suteikta teisė „Lietuvos valsčių“ serijos knygose naudoti Lietuvos tūkstantmečio ženklą.
Nuo 2006 m. VšĮ „Versmės“ leidykla ėmė papildomai rengti bei leisti ir Lietuvos
tūkstantmečiui skiriamą serialinį lokalinių monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslinių
straipsnių rinkinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai“. Rinkiniui suteiktas tarptautinis standartinis
serialinio leidinio numeris ISSN 1822-4857. Mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai“
2008 m. gegužės 29 d. įtrauktas į oficialų Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą
(http://www.mab.lt/pdb_msd1.html).
Rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ spausdinami originalūs, atitinkantys moksliniams
straipsniams keliamus reikalavimus, „Versmės“ leidyklos rengiamų ir leidžiamų Lietuvos
tūkstantmečiui skiriamų lokalinių monografijų serijai „Lietuvos valsčiai“ autorių mokslininkų
parašyti ir serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos pripažinti moksliniai
straipsniai gamtos, archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos, sociologijos,
personalijų tematika.
„Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisiją sudaro
akad. prof. habil. dr.
Algirdas
Gaigalas
(gamta),
LMA
narys
korespondentas,
prof. habil. dr. Romualdas Grigas (sociologija), doc. dr. Algirdas Jakubčionis (istorija),
dr. Artūras Judžentis (kalba), akad. prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, komisijos
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pirmininkė), prof. dr. Aivas Ragauskas (istorija), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka),
akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla (istorija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija, senoji istorija).
Kad moksliniai straipsniai kuo greičiau pasiektų skaitytojus, mokslininkus, jie skelbiami
ir atskiroje specialioje visatekstėje interneto svetainėje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ www.llt.lt,
šiam elektroniniam leidiniui yra suteiktas tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris
ISSN 2029-0799.
Šiuo metu monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos
lokaliniai tyrimai“ elektroninėje versijoje www.llt.lt yra skelbiami 88 moksliniai straipsniai iš
gamtos (24), archeologijos (8), istorijos (22), etnologijos (18), kalbos (4), tautosakos (2) ir
sociologijos (2) mokslo sričių bei personalistikos (8).
1. Maloniai prašytume Jūsų sutikimo leisti panaudoti Lietuvos tūkstantmečio ženklą
„LIETUVA 1009-2009“ Lietuvos tūkstantmečiui dedikuojamame monografijų serijos „Lietuvos
valsčiai“ mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ bei šio rinkinio elektroninėje
versijoje www.llt.lt.
2. Maloniai prašytume Jūsų sutikimo leisti panaudoti Lietuvos tūkstantmečio ženklą
„LIETUVA 1009-2009“ Lietuvos tūkstantmečiui dedikuojamos monografijų serijos „Lietuvos
valsčiai“ interneto svetainėje www.versme.lt.
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