
  

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS 
 

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS 

 

 

Su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis: 

 

1. Vilniaus universitetas – bendra doktorantūra; bendradarbiavimo sutartis, 2003. 

https://www.vu.lt/ 

 

2. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus 

muzikinio folkloro archyvas. https://lmta.lt/lt/ 

 

3. Lietuvos istorijos institutas – bendri etnologų projektai. http://www.istorija.lt/ 

 

4. Vilniaus dailės akademija – bendradarbiavimo sutartis, 2010 (neterminuota).  

Sutarties objektas – yra aukštosios mokyklos ir Instituto bendradarbiavimas edukaciniais tikslais. 

https://www.vda.lt/   

 

5. Vytauto Didžiojo universitetas – bendradarbiavimo sutartis, 2011 (neterminuota).  

Sutarties objektas – yra aukštosios mokyklos ir Instituto bendradarbiavimas mokslinių tyrimų 

tikslais. https://www.vdu.lt/lt/ 

 

6. Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius – 

bendradarbiavimo sutartis, 2011 (neterminuota).  

Sutarties objektas – Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus ir 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbiavimas abiem Šalims reikšmingoje veikloje. 

http://www.lma.lt/ 

 

7. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – bendradarbiavimo sutartis, 2013. 

Sutarties objektas – ilgalaikis bendradarbiavimas įgyvendinant Instituto ir Bibliotekos misiją 

mokslinių tyrimų, švietėjiškos bei kultūrinės veiklos, leidybos ir kitose srityse, siekiant 

racionalaus išteklių ir pajėgų panaudojimo bei maksimalaus poveikio visuomenei rezultato. 

http://www.mab.lt/ 

 

 

Su socialiniais partneriais: 

 

1. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla – kultūrinio 

bendradarbiavimo sutartis, 2008–2023. https://www.veliuona.jurbarkas.lm.lt/ 

 

2. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus – bendradarbiavimo sutartis, 2009. 

https://www.akmenumuziejus.lt/ 

3. Liudviko Rėzos kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2011.  

Sutarties objektas – Mažosios (Prūsų) Lietuvos XIX amžiaus kultūrinio paveldo saugojimas ir 

puoselėjimas; Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos asmenybės ir 

literatūrinio palikimo populiarinimas Lietuvoje ir už jos ribų. http://www.lrezoskc.lt/ 

 

4. UAB ,,Kiveda“ – bendradarbiavimo sutartis, 2015. 

https://www.vu.lt/
https://lmta.lt/lt/
http://www.istorija.lt/
https://www.vda.lt/
https://www.vdu.lt/lt/
http://www.lma.lt/
http://www.mab.lt/
https://www.veliuona.jurbarkas.lm.lt/
https://www.akmenumuziejus.lt/
http://www.lrezoskc.lt/


  

Sutarties objektas – bendrai kurti ir vykdyti edukacines programas, kurias vykdant dalyviai galės 

dalyvauti ekskursijose po Vilnių aplankant Vileišių rūmus. https://www.kiveda.lt/ 

 

5. Kauno rajono Ramučių kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2018. 

Sutarties objektas – abi šalys susitaria plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą, rengiant ir 

įgyvendinant projektus, tradicinius renginius bei kitą kultūrinę veiklą. http://ramuciu.kc.krs.lt/ 

 

6. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija – bendradarbiavimo sutartis, 2019. 

Sutarties objektas – bendradarbiauti rengiant bendrus projektus ir renginius. 

https://www.genealogija.lt/ 

 

7. VšĮ Trakų švietimo centras – bendradarbiavimo sutartis, 2019. 

Sutarties objektas – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, kultūrinės, konsultacinės, švietėjiškos, 

prevencinės, projektinės veiklos organizavimo bei mokinių konkursų, kitų renginių 

organizavimo srityse. http://trakaisc.lt/ 

 

8. Kauno tautinės kultūros centras – bendradarbiavimo sutartis, 2020. 

Sutarties objektas – bendradarbiauti abiem pusėms naudingose veiklos srityse, organizuoti ir 

dalyvauti programose, susietose su etnine kultūra. http://ktkc.lt/ 

 

9. BĮ M. K. Čiurlionio namai – bendradarbiavimo sutartis, 2020. 

Sutarties objektas – bendradarbiauti abiem pusėms naudingose veiklos srityse, organizuoti ir 

įgyvendinti bendrą veiklą, puoselėjant tautinę kultūrą. 

 

 

 

Svarbiausios tarptautinės sutartys: 

 

1. 2000 m. rugpjūčio 21 d. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Udinės 

universiteto Centrinės bei Rytų Europos kultūrų ir kalbų skyriaus (DILCEO) Slovėnistikos 

katedra. Vykdomų tyrimų koordinavimas, bendrų projektų rengimas, mokslo darbuotojų 

stažuotės, keitimasis darbo patirtimi, moksline ir metodine literatūra. 

https://www.uniud.it/en/uniud-international?set_language=en 

 

2. 2001 m. birželio 26 d. pasirašyta mokslinio ir pedagoginio bendradarbiavimo sutartis su 

Varšuvos universitetu. Bendradarbiaujama rengiant mokslines publikacijas, konferencijas, 

seminarus,  mokslininkų stažuočių srityje. https://en.uw.edu.pl/ 

 

 3. 2002 m. kovo 8 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvių literatūros, tautosakos ir 

meno institutu. Bendradarbiaujama rengiant mokslines publikacijas, konferencijas, seminarus, 

bei simpoziumus,  mokslininkų stažuočių srityje. http://lulfmi.lv/en/about-us/lfmi 

 

4. 2005 m. sausio 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bulgarijos mokslų akademijos 

Etnologijos ir folkloro institutu. Bendradarbiaujama mokslinių tyrimų srityje. 

http://www.bas.bg/en/scientific-research/cultural-historical-heritage-and-national-

identity/institute-of-ethnology-and-folklore-studies/ 

 

5. 2006 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Austrijos MA Fonogramų archyvu. 

Bendradarbiaujama archyvinių įrašų skaitmeninimo ir mokslinių stažuočių srityje. 

https://www.oeaw.ac.at/en/phonogrammarchiv/ 

https://www.kiveda.lt/
http://ramuciu.kc.krs.lt/
https://www.genealogija.lt/
http://trakaisc.lt/
http://ktkc.lt/
https://www.uniud.it/en/uniud-international?set_language=en
https://en.uw.edu.pl/
http://lulfmi.lv/en/about-us/lfmi
http://www.bas.bg/en/scientific-research/cultural-historical-heritage-and-national-identity/institute-of-ethnology-and-folklore-studies/
http://www.bas.bg/en/scientific-research/cultural-historical-heritage-and-national-identity/institute-of-ethnology-and-folklore-studies/
https://www.oeaw.ac.at/en/phonogrammarchiv/


  

6. 2007 m. spalio 16 d. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Rusijos mokslų 

akademijos Slavistikos institutu. Bendradarbiaujama mokslinių tyrimų ir leidybos planų 

srityje, rengiant bendras konferencijas. http://inslav.ru/  

 

7. 2007 m. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos MA archeologijos ir 

etnologijos institutu. Bendradarbiaujama mokslinių stažuočių srityje. http://iaepan.edu.pl/ 

 

8. 2008 m. spalio 24 d. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Krokuvos Jogailaičių 

universitetu. Bendradarbiaujama rengiant mokslines publikacijas, konferencijas, seminarus, bei 

simpoziumus,  mokslininkų stažuočių srityje. https://en.uj.edu.pl/en_GB/start 

 

9. 2008 m. lapkričio 24 d. bendradarbiavimo sutartis su Estijos literatūros muziejumi. 

Bendradarbiaujama folkloristikos srityje,  mokslininkų stažuočių srityje. 

https://www.kirmus.ee/en 

 

10. 2009 m. pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su Prahos Karolio universitetu 

(Čekija). https://cuni.cz/UK-1.html 

 

11. 2011 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tartu universitetu (Estija). 

https://www.ut.ee/en 

 

12. 2014 m. pasirašyta mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Poznanės Adomo Mickevičiaus 

universitetu (Lenkija). https://amu.edu.pl/en 

 

13. 2017 m. pasirašyta dėl mokslinio ir akademinio bendradarbiavimo sutartis su Liepojos 

universitetu (Latvija). https://www.liepu.lv/en 

 

 

http://inslav.ru/
http://iaepan.edu.pl/
https://en.uj.edu.pl/en_GB/start
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https://cuni.cz/UK-1.html
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https://amu.edu.pl/en
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