Etninės kultūros globos taryba skelbia
Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos
įgyvendinimo 2019 m. tyrimų projektų konkursą
Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) skelbia Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos
tyrimų 2016–2022 metų programos (toliau – Programa), patvirtintos Etninės kultūros globos tarybos
2015 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. TN-5, įgyvendinimo 2019 m. tyrimų projektų (toliau – Tyrimų
projektas, Projektas) konkursą.
Programos tikslas – sukaupti duomenis apie etninės kultūros tęstinumo ir kaitos Lietuvoje bei
lietuvių bendruomenėse užsienyje tendencijas, analizuoti etninės kultūros raidos problematiką ir jos
sąveiką su etninės kultūros valstybinės globos tikslais. Tyrimų projektų rezultatai bus panaudojami
analizuojant aktualias etninės kultūros problemas, darant išvadas ir teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų
ir jų projektų, užtikrinančių tikslingą etninės kultūros objektų ir subjektų globą bei plėtrą, rengimo ir
tobulinimo.
Programos įgyvendinimo 2019 m. prioritetinės tyrimų kryptys ir jų temos:
Prioritetinės tyrimų kryptys
Temos
1. Etninės kultūros plėtros ir integravimo į 1.1.
Etnokultūrinių projektų finansavimo
bendrąją kultūros politiką Lietuvoje būklė bendrojo kultūros konkursinio
analizė
finansavimo kontekste
1.2.
Etninė kultūra bendruosiuose kultūros
politikos dokumentuose
2. Etnografinių regionų statuso įtvirtinimo, 2.1. Etnografinių regionų savitumo išsaugojimo
savitumo išsaugojimo problemų ir problemų ir plėtros tyrimas [Pastaba: gali būti
plėtros galimybių nagrinėjimas
tęstinio tyrimo dalis – stambesnio tyrimo
etapas, arba atskiros srities tyrimas]
2.2. Regioninio savitumo išsaugojimo
problemos ir plėtra Žemaitijoje
2.3. Etninės kultūros sklaidos regioninėje
žiniasklaidoje tyrimas
3. Kiekybiniai ir kokybiniai etninės 3.1. Etninės kultūros pedagogų rengimo ir
kultūros
ugdymo,
etnokultūros kvalifikacijos tobulinimo tyrimai (aukštojo
specialistų rengimo ir kvalifikacijos mokslo pertvarkos fone)
tobulinimo tyrimai
3.2. Etninės kultūros specialistų kvalifikacijos
tobulinimo galimybių tyrimai
3.3. Etninės kultūros integravimo į pradinio
ugdymo bendrąsias programas tyrimas
3.4. Paauglių etnokultūrinio ugdymo specifikos
tyrimas
4. Nematerialaus kultūros paveldo būklės 4.1. Nematerialaus kultūros paveldo atskirų
analizė
sričių (tautodailės, tautosakos ir (ar) kt.) būklės
Lietuvoje analizė
4.2. Folkloro ansamblių judėjimo raidos ir
dabartinės būklės tyrimas
4.3. Istorinių vietovardžių išsaugojimo
problemos nematerialaus kultūros paveldo
kontekste
4.4. Lietuviškų tradicinių sportinių žaidimų
būklės tyrimas

5. Etninės kultūros būklės bendruomenėse
Lietuvoje ir etninėse lietuvių žemėse bei
lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse
tyrimai

5.1. Etnokultūrinių tradicijų tęstinumo
bendruomenėse ir (ar) šeimose būklės tyrimas
5.2. Lietuviškų tradicijų kaitos etninėse lietuvių
žemėse ir (ar) lietuvių bendruomenėse užsienio
šalyse tyrimas
5.3. Lietuvos iniciatyvos siekiant išsaugoti
etninę kultūrą užsienio lietuvių bendruomenėse

Tyrimų projektus teikti kviečiami moksline, kultūrine ir (ar) pedagogine veikla etninės kultūros
srityje užsiimantys fiziniai asmenys, turintys ne mažesnę kaip 5 metų tyrimų patirtį šioje srityje. Kartu
su kvietimu teikti paraiškas 2019 m. konkursui EKGT skelbia šiuos su Programos įgyvendinimu ir
konkursu susijusius dokumentus: Programos nuostatus, Programos įgyvendinimo tvarkos aprašą,
tyrimo projekto paraiškos formą (1 priedas), reikalavimus tyrimų tekstams (2 priedas), reikalavimus
tyrimų įgyvendinimo ataskaitoms (3 priedas).
Tyrimų projektų paraiškos pildomos pagal nustatytą formą (1 priedas). Atrinktų paraiškų
sąrašas skelbiamas EKGT tinklalapyje. Atrinkti tyrimų projektų vykdytojai įsipareigoja nustatytais
terminais atlikti tyrimą ir pateikti jo pagrindu parengtą tekstą (reikalavimai nurodyti 2 priede) ir
projekto įgyvendinimo ataskaitas (reikalavimai nurodyti 3 priede).
Tyrimų projektų įgyvendinimo terminai:
Tyrimų projektų paraiškų teikimas

Iki 2019 m. vasario 11 d. (imtinai)

Atrinktų paraiškų sąrašo skelbimas

Iki 2019 m. vasario 25 d.

Projekto vykdymo pradžia

2019 m. kovo 1 d.

Tarpinių ataskaitų pateikimas

Iki 2019 m. birželio 14 d.

Tarpinių ataskaitų vertinimas ir pastabų teikimas

Ne vėliau kaip 2019 m. birželio 28 d.

Atliktų tyrimų tekstų teikimas

Iki 2019 m. spalio 1 d.

Atliktų tyrimų tekstų vertinimas ir pastabų teikimas

Iki 2019 m. spalio 15 d.

Atliktų tyrimų tekstų tikslinimas ir projektų
įgyvendinimo ataskaitų teikimas

Iki 2019 m. lapkričio 15 d.

2019 m. Programos tyrimams skiriama bendra suma – 13 000 Eur.
Pasirašytas paraiškų formas prašome siųsti elektroniniu paštu info@ekgt.lt.

Kontaktinė informacija: Asta Žernienė, tel. (8 5) 210 71 61, el. p. info@ekgt.lt

