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Vienos knygų serijos „Versmės“ leidykla nuo 1994 m. jau antrą dešimtmetį rengia ir leidžia
daugiatomę unikalią lokalinių monografijų seriją ,,Lietuvos valsčiai“ (plačiau apie ją žr. leidyklos
interneto svetainėje www.versme.lt), 1999 m. gruodžio 2 d. Lietuvos vardo tūkstantmečio valstybinės
komisijos sprendimu įtrauktą į Lietuvos tūkstantmečio programą, o pirmoji šios serijos knyga „Žagarė“
yra ir pirmoji knyga Lietuvoje, išleista su oficialiu Lietuvos tūkstantmečiui paminėti sukurtu proginiu
ženklu.
Vienas svarbiausių „Lietuvos valsčių” serijos knygų pradinių rengimo etapų – tiriamųjų
kompleksinių ekspedicijų į aprašomąsias vietas organizavimas. Jose straipsnių autoriai detaliai tyrinėja
aprašomas vietoves, bendrauja su gyventojais. Taip pasiekiamas pagrindinis ekspedicijų tikslas –
surenkama unikali autentiška faktinė medžiaga apie kraštų istoriją, gamtą, kalbą, tradicinę kultūrą, žymius
valsčių žmones ir kt. Vėliau dažnai rengiamos reikalingos papildomos pakartotinės autorių išvykos į
aprašomas vietas, po kurių patikslinama turima medžiaga bei galutinai paruošiami straipsniai
leidžiamoms serijos knygoms. Jau esame surengę iš viso 73 tokias kompleksines tiriamąsias autorių
ekspedicijas į 48 skirtingas vietoves.
Pirmųjų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų pagrindą sudarė aprašomojo pobūdžio straipsniai,
vėliau į darbą įsitraukus mokslininkams, gausėjant tiriamųjų mokslinių straipsnių (dabar jie sudaro apie
dešimtadalį visų straipsnių), kilo idėja suburti ir nepriklausomą monografijų serijos Mokslo darbų
komisiją, sudarytą iš aukščiausios kvalifikacijos serijoje aprašomų dalykinių sričių specialistų, galinčių
įvertinti ir užtikrinti serijai rašančių mokslininkų straipsnių kokybę. Todėl VšĮ „Versmės“ leidykla nuo
2006 m. 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. Šiame rinkinyje spausdinami originalūs, atitinkantys moksliniams straipsniams
keliamus reikalavimus, „Versmės“ leidyklos rengiamų ir leidžiamų Lietuvos tūkstantmečiui skiriamų
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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
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 www.llt.lt, šiam elektroniniam leidiniui yra suteiktas
tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris ISSN 2029-0799. Džiaugiamės, kad straipsnių
skelbimas šioje mokslinėje interneto svetainėje yra ir bus paskata mokslininkams aktyviau imtis krašto
lokalinių tyrimų, o vienoje vietoje sukaupti įvairių Lietuvos vietovių lokaliniai tyrimai padės ne tik
bendrame Europos kontekste giliau pažinti savo vardo tūkstantmetį mininčią, bet vis dar nepažintą
Lietuvą, tačiau bus panaudoti ir tolimesniuose darbuose.
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).
Serijos „Lietuvos valsčiai“ straipsniai bendradarbiavimo sutarčių pagrindu rengiami
bendradarbiaujant su Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Kauno technologijos
universitetu, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetu, Kultūros,
filosofijos ir meno institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių
universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, kitomis mokslo ir kultūros institucijomis
(bendradarbiavimo sutartys skelbiamos www.versme.lt).
Manome, kad rengiami ir leidžiami monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų
rinkiniai yra labai svarbus reiškinys Lietuvos moksliniame ir kultūriniame gyvenime. Todėl
maloniai prašytume informaciją apie Lietuvos tūkstantmečiui skiriamą mokslo darbų rinkinį
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (www.llt.lt) skelbti Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos interneto svetainėje www.lietuvai1000.lt ir (ar)
kituose Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos viešosios informacijos šaltiniuose, rubrikose,
kitaip kuo plačiau informuoti visuomenę apie šiuos visą Lietuvą apimančius Lietuvos
tūkstantmečiui skirtus projektus.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai
„Versmės“ leidyklos vadovas

Petras Jonušas
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