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RŪTA PETRAUSKAITĖ,  
LINA BLOVEŠČIŪNIENĖ

Rug sė jo 23-24 die no mis Lie tu vos 
pir mi nin ka vi mo Eu ro pos Są jun gos 
(ES) Ta ry bai tarp tau ti nė kon fe ren-
ci ja „So cia li nių ir hu ma ni ta ri nių 
moks lų ho ri zon tai“, skir ta hu ma ni-
ta ri niams ir so cia li niams moks lams 
(HSM) Eu ro pos moks lo erd vė je  
įtvir tin ti, bu vo aukš čiau sio ran go  
Eu ro pos Są jun gos ša lių moks li nin kų 
ir moks lo po li ti kų su si ti ki mas, per 
Vil niaus dek la ra ci ją ne abe jo ti nai  
da ry sian tis po vei kį moks lo po li ti kai 
pla čiu mas tu.

Ji spe cia liai tai ky ta Eu ro pos Ko mi si jos 
(EK) fi nan suo ja mai nau ja jai „Ho ri zon tų 
2020“ prog ra mai, nes jau da bar šis do ku
men tas yra pri sta to mas kaip gai rės HSM 
tap ti tarp tau tiš kes niems, tarp da ly kiš kes
niems ir kur kas la biau su si ju siems su gam
tos moks lais bei tech no lo gi jo mis. Kaip tai 
at si lieps Lie tu vos moks lo po li ti kai, dar 
sun ku prog no zuo ti, nors nau jo ji Lie tu vos 
moks lo ta ry bos va do vy bė de da vi sas pa
stan gas kreip ti Lie tu vos moks lą, ypač hu
ma nis ti ką, tarp tau tiš kė ji mo link me.

Kaip šia me tarp tau ti nia me kon teks te 
at ro do Lie tu vos moks lo ta ry bos „Li tua nis
ti kos“ duo me nų ba zė (LDB), plė to ja ma 
pa gal Eu ro pos so cia li nio fon do pro jek tą 
„Duo me nų ba zė „Li tua nis ti ka“ (VP 
13.1ŠMM02V02003)? 

La bai svar bi tarp tau ti nė LDB ap rėp tis, 
nes ty ri mai apie Lie tu vos vals ty bės, vi
suo me nės, kul tū ros, lie tu vių tau tos ir kal
bos pra ei tį ir da bar tį yra iš sisk lai dę pa sau
li niuo se in for ma ci jos iš tek liuo se. LDB 
sie kia ma su kaup ti ver tin giau sią li tua nis
ti nę in for ma ci ją apie Lie tu vos ir už sie nio 
spau do je bei elek tro ni nė je erd vė je 2000 
me tais ir vė liau pa skelb tus li tua nis ti kos 
ty ri mus. Šiuo me tu pa sau ly je li tua nis ti kos 

ty ri mus at lie ka per 30 li tua nis ti kos (bal
tis ti kos) cen trų, sve tur lie tu vių kal bą 
(bal tų kal bas) ir kul tū rą ti ria ir (ar) dės to 
per 100 hu ma ni ta rų. Ypač daug vie tos li
tua nis ti nei prob le ma ti kai ski ria gre ti mų 
ša lių moks li nin kai. Jų dar bų su ra di mas, 
įver ti ni mas ir įtrau ki mas į duo me nų ba zę 
yra jos tarp tau tiš ku mo ga ran tas. 

Tarp tau ti nė sklai da
Ki tas da ly kas, ku ris ska ti na pro pa guo ti 

LDB tarp tau ti na me kon teks te, yra Lie tu
vos HSM at sto vų, ra šan čių li tua nis ti kos 
te mo mis, pri pa ži ni mas tarp tau ti niu lyg
me niu. Kol ne bu vo su kur ta LDB, pa sau lio 
moks lo vi suo me nė tu rė jo ri bo tas ga li my
bes su si pa žin ti su Lie tu vos HSM sri ties 
te mi ne at ša ka – li tua nis ti ka ir įver tin ti jos 
reikš mę. Be to, ES kal bų po li ti ka ska ti na 
di din ti su sis te min tų, eks per ti niu bū du 
įver tin tų ir ko ky bės rei ka la vi mus ten ki
nan čių moks lo ty ri mų re zul ta tų prie ina
mu mą tarp tau ti nei moks lo bend ruo me nei. 

Sie kiant pa ge rin ti tarp tau ti nę LDB 
sklai dą, moks li nės li tua nis ti kos pub li ka
ci jų bei šio je sri ty je dir ban čių moks li
nin kų ma to mu mą, efek ty ves nę jų dar bų 
pa nau dą, LDB yra už re gis truo ta pa sau li
niuo se at vi ros prie igos tal pyk lų re gis
truo se Re gis try of Open Ac cess Re po si
to ries, Di rec to ry of Open  Ac cess  
Re po si to ries. Šian dien dau giau nei pu sė 
LDB skait me ni nių kū ri nių ko pi jų yra 
lais vai prie ina mos var to to jams ne mo ka
mai, be tech no lo gi nių ir eko no mi nių 
truk džių. Tai lei džia da ry ti dau giau nei 
šim tas li cen ci nių su tar čių, pa si ra šy tų Lie
tu vos moks lo ta ry bos su lei dė jais.

Dvi kal bys tės už ti kri ni mas
LDB tarp tau ti nę di men si ją di di na ir 

tai, kad in for ma ci ją leng vai ga li su ras ti ir 
sup ras ti už sie nio skai ty to jai, nes kū ri nių 
san trau kos, reikš mi niai žo džiai apie juos 
pa tei kia mi lie tu vių ir ang lų kal bo mis. 
San trau kas dviem kal bom, jei jų nė ra prie 
kū ri nių, ga li pa teik ti pa tys pub li ka ci jų 
au to riai ar ba jas ren gia ki ti moks li nin kai, 
ver ti mus at lie ka pro fe sio na lūs ver tė jai. 

Tam, kad moks li nė li tua nis ti ka tap tų 
pa sau lio ži ni jos da li mi ir bū tų prie ina ma 
be si do min čiam tiek Lie tu vos, tiek už sie
nio var to to jui, jai tai ko mos šiuo lai ki nės 
in for ma ci jos kau pi mo, prie igos, ap do ro
ji mo, sau go ji mo tech no lo gi jos, ati tin kan
čios tarp tau ti nius stan dar tus. Par eng tos 
dvi kal bės LDB var to to jo ap lin kos – in
ter ne to por ta las (li tua nis ti kadb.lt), vir tua
lio ji LDB bib lio te ka (vb.li tua nis ti kadb.
lt), Web OPAC prie iga (li tua nis ti ka.lib
ra ry.lt), ku rio se įdieg tos šiuo lai ki nės 
moks li nės ko mu ni ka ci jos, in for ma ci jos 
pa ieš kos ir pa tei ki mo pa slau gos.

Tarp tau ti nis bend ra dar bia vi mas 
To bu li nant LDB, svar bu plė to ti tarp

tau ti nį bend ra dar bia vi mą su už sie nio 
eks per tais, dir ban čiais ir tu rin čiais pa tir
ties pa na šio se sri ty se, gau ti iš jų duo
me nų ba zės įver ti ni mą ir jos to bu li ni mo 
re ko men da ci jas. 2013 me tų rug sė jo 25 
die ną My ko lo Ro me rio uni ver si te te su
reng tas Pre zi den ti nės kon fe ren ci jos po
kon fe ren ci nis ren gi nys tie sio giai su si jęs 
su Lie tu vos HSM re zul ta tais, jų sklai da 
ir ver ti ni mu LDB kon teks te. Duo me nų 
ba zę ver ti nę eks per tai – pla čiai ži no mi 

sa vo sri ties moks li nin kai. Tai Kroa ti jos 
Za da ro uni ver si te to do cen tė dr. Jad ran ka 
Sto ja nov ki, ini ci ja vu si svar biau sias kro
a tų moks lo re zul ta tų duo me nų ba zes 
CROS BY ir HRA ČAK, Eu ro pos moks lo 
fon do at sto vė dr. Ni na Kan ce wiczHoff
man, il gą lai ką ren gu si pla čiai pa gar sė ju
sius hu ma ni ta ri nių moks lų pres ti ži nių 
lei di nių są ra šus ERIH, Lei de no uni ver si
te to Moks lo ir tech no lo gi jų ver ti ni mo 
cen tro at sto vas, ti rian tis HSM moks lų 
bib lio me tri nio ver ti ni mo ga li my bes, dr. 
The das van Leeu we nas ir Nor ve gi jos 
moks lo ir stu di jų ino va ci jų ins ti tu to spe
cia lu sis pa ta rė jas prof. dr. Gun na ras Si
vert se nas. 

Su si pa ži nę su LDB in for ma ci ne sis
te ma, jos plė to ji mu, to bu li ni mu ir pri
tai ky mu įvai rioms stu den tų, moks li
nin kų ir moks lo po li ti kų reik mėms, 
eks per tai pri sta tė sa vo ša lių pa tir tį ir 
tarp tau ti nes jung ti nių duo me nų ba zių 
ini cia ty vas. Po pri sta ty mų vy ko bend ra 
dis ku si ja apie tai, kaip to bu lin ti LDB ir 
in teg ruo ti ją į bū si mą bend rą Eu ro pos 
Są jun gos HSM bib liog ra fi nių ir bib lio
me tri nių at vi ro sios prie igos duo me nų 
ba zių tink lą. Eks per tai įver ti no LDB 
kaip la bai ge rai par eng tą inf ras truk tū rą, 
to liau plė to ti ną uni ka lią te mi nę at vi ro
sios prie igos įvai ria ly pės pa skir ties 
duo me nų ba zę. 
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