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9.00–9.30	 Dalyvių registracija
9.30–9.40	 Sveikinimo žodžiai

9.40–10.00	 Darius antanavičius	(Lietuvos istorijos institutas)	
LDK epochos rankraštinis palikimas Stokholmo archyvuose 
ir bibliotekose: tyrimų būklė ir perspektyvos

10.00–10.20	 Jonas DrungiLas	(Lietuvos istorijos institutas)	
Lenkiškų šaltinių leidyba Lietuvoje: publikavimo  
principai ir tekstų perteikimo problemos

10.20–10.40	 kęstutis guDMantas	(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)	
Lietuvos metraščių tekstologijos problemos

10.40–11.00	 Kavos pertrauKa

11.00–11.20	 Marina čistiakova	(Lietuvių kalbos institutas)	
Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro  
tekstų katalogas – šiuolaikinė rankraštinių  
kirilinių tekstų duomenų bazė

11.20–11.40	 sergeJus teMčinas	(Lietuvių kalbos institutas)	
Paskutiniosios Saliamono giesmės prasmė kiriliniame  
rankraštiniame hebrajų kalbos vadovėlyje (XVI a. nuorašas)

11.40–12.00	 LiuDas JovaiŠa	(Vilniaus universitetas)	
XVII–XIX a. personaliniai ir biografiniai Lietuvos 
vienuolijų istorijos šaltiniai: informatyvumas  
ir panaudos perspektyvos

12.00–12.30	 DisKusijos

12.30–14.00	 pietų pertrauKa

14.00–14.20	 eugeniJa uLčinaitė	(Vilniaus universitetas)	
M. K. Sarbievijaus laiškai LDK pakancleriui Kazimierui Leonui 
Sapiegai

14.20–14.40	 MiLDa kvizikevičiūtė	(Vilniaus universitetas)	
XVII–XVIII a. silva rerum Lietuvoje kaip istorijos šaltinis: 
tarp teorijos ir praktikos

14.40–15.00	 WaLDeMar ChorążyCzeWski,	agnieszka rosa	
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)	
Problem edytowania egodokumentów (na marginesie  
publikacji diariusza podróży Michała Butlera do Włoch  
i Niemiec w latach 1779–1780)

15.00–15.20	 kŠiŠtof toLkačevski	(Vilniaus universitetas)	
Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje

15.20–15.40	 Kavos pertrauKa

15.40–16.00	 LiuCiJa Citavičiūtė	(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 
Naujų šaltinių apie Kristijoną Donelaitį paieškos Slaptajame  
Prūsijos kultūros paveldo valstybiniame archyve Berlyne

16.00–16.20	 Mikas vaiCekauskas	(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)	
Nauji Kristijono Donelaičio poemos Metai rankraščių tyrimai

16.20–16.40	 PauLius v. suBačius	(Vilniaus universitetas)	
Rankraštinio ir sakytinio teksto paribys:  
kelios metodologinės problemos

16.40–17.00	 Baigiamosios DisKusijos


