REZOLIUCIJA
Dėl pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir jam paminėti skiriamų darbų
Priimta 2012 m. sausio 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusios LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų
skyriaus, LMA Mokslininkų rūmų ir „Versmės“ leidyklos surengtos mokslo konferencijos „XXI a. pradžios
lokaliniai tyrimai šimtatomėje monografijų serijoje „Lietuvos valsčiai“: nuo kompleksinių lauko tyrimų
ekspedicijų iki geologijos, geografijos, biologijos, etnologijos, istorijos, archeologijos, kalbotyros,
tautosakos ir sociologijos mokslo darbų“ jos dalyvių bendru sutarimu.

2018-aisiais metais minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. „Versmės“ leidykla šiai
iškiliai, valstybei itin svarbiai sukakčiai dedikuoja nuo 1994 m. jau beveik du dešimtmečius
leidyklos rengiamą daugiatomę Lietuvos istorijos „Lietuvos valsčių“ seriją. Tikimasi iki jubiliejaus
parengti ir išleisti visas pradėtas 80 serijos knygų ir su jau išleistomis 26 serijos monografijomis
padovanoti Tėvynei šimtmečio sukakties proga visą 100, o sėkmės atveju ir daugiau jos istorijos
tomų.
Be minėtų serijos monografijų, kaupiama medžiaga kelių tomų apibendrintai serijos monografijai
„Lietuvos savanoriai“, nes savanorių 1918–1923 metų žygdarbiui tiek pat metų, kiek ir atkurtai
valstybei. „Versmės“ leidyklos jėgomis jau parengti išsamūs sąrašai, kuriuose pagal archyvų
duomenis surašyti visi XX a. pradžios Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai – daugiau kaip 10
tūkst. asmenų. Sudaromi, tikslinami ir pildomi žymių valstybei nusipelniusių asmenų sąrašai,
nustatomos jubiliejinės datos, rengiami tam skirti straipsniai.
Šie ir kiti visai valstybei svarbūs ir labai reikalingi darbai vienai leidyklai išties yra per sunki, o gal
ir neįveikiama užduotis.
Maloniai kreipiamės ir kviečiame Jos Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią
Grybauskaitę, Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, savivaldybes, visuomenines organizacijas,
bendruomenes, intelektualus, mokslininkus, visuomenės veikėjus, politines partijas, verslo ir
žiniasklaidos atstovus, visus, neabejingus mūsų šalies praeičiai, dabarčiai ir ateičiai, prisidėti prie
„Versmės“ leidyklos atliekamų visai valstybei svarbių ir reikšmingų darbų, jau šiandien burtis
Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo ir įprasminimo darbams bei renginiams, savo iniciatyva
numatyti kitus svarbiausius tikslus ir konkrečius darbus.
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