Kviečiame prisidėti prie Birštono valsčiaus monografijos rengimo
„Versmės“ leidykla nuo veiklos pradžios 1994-aisiais rengia ir leidžia šimtatomę
Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros lokalinių monografijų seriją „Lietuvos
valsčiai“.
„Lietuvos valsčių“ serija – tai daugiatomis vienodos struktūros Lietuvos istorijos
leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų
apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo seniausių priešistorinių laikų iki mūsų
dienų, apie kovas už Nepriklausomybę, tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius ir
šeimos papročius, papročių teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir
vietos šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.
2010 metų pabaigoje pradėta rengti ir Birštono valsčiaus monografija. Šios
monografijos teritorija tokia pati, kaip ir dabartinė Birštono savivaldybės teritorija.
Rengiant „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas, prireikia ir tiriamųjų ekspedicijų.
Pirmąją kompleksinę lokalinių tyrimų ekspediciją, skirtą Birštono krašto
monografijai, Birštono apylinkėse numatoma surengti 2011 m. rugpjūčio 8–14
dienomis. Ekspedicijos tikslas – surinkti naujos autentiškos medžiagos, patikslinti
turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės” leidyklos rengiamai Birštono krašto
monografijai. Monografijos autoriai rugpjūčio 8 - 14 dienomis lankysis ir su gyventojais
susitikinės Birštono vienkiemio, Naudžiūnų, Žemaitkiemio, Matiešionių, Puzonių,
Trakelių, Siponių, Šaltinėnų, Vaitiškių, Panemunio, Tauliukų, Nemajūnų, Bučiūnų,
Pelešiškių, Šilėnų, Paverknių, Jundeliškių, Babronių, Būdų, Voseliūnų kaimuose ir
kitose apylinkėse bei pačiame Birštone. Tikimasi, kad vyresnės kartos kraštiečiai
pateiks ne tik savo atsiminimus, bet ir tėvų bei senelių pasakojimus.
Remdamiesi ekspedicijų metu surinkta medžiaga, žmonių atsiminimais, archyvų
duomenimis, mokslo studijomis, kitais rašytiniais šaltiniais, Birštono krašto monografiją
rašys didelis – apie 120 autorių - kolektyvas. Autoriai – žinomi Lietuvos mokslininkai:
istorikai, archeologai, etnologai, folklorininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai,
taip pat žurnalistai, rašytojai, kraštotyrininkai, kraštiečiai, kiti autoriai.
Birštono krašto ekspedicijos dalyviai apsistos Matiešionių bendruomenės pirmininkės
Jolantos Mizgerienės sodyboje Puzonyse, o savo darbą pradės rugpjūčio 8 d.,
pirmadienį, 11 val. 30 min. Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centre
Birštone, Tylioji g.1.
„Versmės” leidyklos šimtatomės „Lietuvos valsčių” serijos monografijos rengiamos
pagal šios leidyklos parengtą tipinį temų planą. Birštono krašto monografija rengiama
taip pat vadovaujantis tokiu pačiu temų planu, kuriame numatyti šie skyriai: gamta,
istorija, švietimas, kultūra, nesena praeitis, etninė kultūra, kalba, tautosaka, įžymūs
žmonės. Su detaliu tipiniu temų planu galima susipažinti „Versmės” leidyklos interneto
svetainės www.versme.lt skyrelyje Serijos anotacija.
Tikimasi, kad Birštono krašto monografija bus prasmingas, turtingas, ilgalaikę
išliekamąją vertę turintis leidinys.
Maloniai kviečiame Birštono kraštiečius būti „Birštono” monografijos bendraautoriais,
talkininkais, rėmėjais, prisidėti kuo kas gali. Visus neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei
maloniai kviečiame pateikti nuotraukų, pačiam parašyti straipsnį ar pakalbinti tai
padaryti kitus, pateikti patarimų ir pasiūlymų, taip pat kviečiame finansiškai remti
knygos išleidimą.
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