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LIETUVIŲ TAUTOSAKOS RANKRAŠTYNO FONDAI  
IR JŲ SKAITMENINIMO PERSPEKTYVOS 

 
Dr. RŪTA ŽARSKIENö 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos rankraštynas yra didžiausia ir seniausia 

folkloro saugykla Lietuvoje, daugiau kaip 100 metų kaupianti ir sauganti lietuvių tautosaką. 

Fondų pradžią galima sieti su Lietuvių mokslo draugijos, įkurtos 1907 m. Vilniuje, veikla. 

Draugijos nariai buvo ne tik garsūs Lietuvos intelektualai (mokslininkai ir rašytojai), bet ir 

lietuvių kultūra dom÷jęsi įvairių tautybių mokslininkai, pvz., Eduardas Wolteris, Aukusti Robert 

Niemi, Adalbertas Bezzenbergeris, Filipas Fortunatovas ir kiti. Draugijai daugelį metų 

pirmininkavo dr. Jonas Basanavičius. Kartu su kitais nariais jis aktyviai skatino folkloro rinkimą 

ir band÷ kaupti jau surinktą medžiagą vienoje vietoje. 1908 m. įsigijus fonografą, į volelius buvo 

įrašytos pirmos lietuvių liaudies melodijos. Lietuvių mokslo draugijos kolekcijoje yra garsių XIX 

a. pabaigos–XX a pradžios lietuvių rašytojų ir visuomen÷s veik÷jų – Jono Basanavičiaus, Antano 

Baranausko, Simono Daukanto, Žemait÷s, Juozo Tumo-Vaižganto ir kt. – rankraščių. 

Po Vilniaus regiono okupacijos 1920 m. Lietuvių mokslo draugijos l÷šos tapo neprieinamos 

mokslininkams, dirbusiems nepriklausomoje Lietuvoje, tod÷l 1930 m. Vincas Kr÷v÷-

Mickevičius, Balys Sruoga ir Mykolas Biržiška Kauno universiteto Humanitariniame fakultete 

įkūr÷ Tautosakos komisiją, kuri oficialiai rūpinosi, kad tautosaka būtų renkama, tvarkoma ir 

skelbiama.  

Dauguma XIX a. pabaigos–XX a pradžios liaudies dainų buvo užrašomos be melodijų. 

Siekiant išspręsti šią problemą, 1934 m. buvo įkurta Komisija tautos melodijoms rinkti ir 

tvarkyti. 1934 m. įsigijusi stacionarų fonografą, ji prad÷jo įrašin÷ti liaudies muziką į fonografo 

plokšteles. 

1935 m. Tautosakos komisija ir Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti buvo 

sujungtos ir įkurtas Lietuvių tautosakos archyvas. Archyvo vadovu paskirtas jaunas, bet patyręs 

tautosakininkas Jonas Balys. Lietuvių tautosakos archyvas buvo modernus mokslo centras ir 

lygiavosi į Berlyno, Fraiburgo ir kitus tautosakos archyvus, tur÷jusius būtiną įrangą ir 

kvalifikuotų mokslininkų. Archyvo darbo rezultatai buvo publikuojami archyvo leidinyje 

„Tautosakos darbai“.  

Atgavus Vilnių, Lietuvių tautosakos archyvas buvo perkeltas ten. 1940 m. prasid÷jus 

sovietų okupacijai Lietuvoje, Lietuvių tautosakos archyvo fondai buvo sujungti su Lietuvių 

mokslo draugijos kolekcija. 1952 m. viskas perduota Lietuvių kalbos ir literatūros instituto, 
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veikusio istoriniame buvusios Lietuvių mokslo draugijos pastate, žinion. Sovietų okupacijos 

laikotarpiu tautosakos tyrimus ribojo marksistin÷ ideologija. Id÷jiškai netinkami kūriniai buvo 

atmetami arba dedami į specialųjį riboto naudojimo fondą. Tautosakos rinkimas tęs÷si, tačiau 

gal÷jo būti renkama ne visa tautosaka – politinių anekdotų, partizanų arba tremtinių dainų 

rinkimas buvo griežtai persekiojamas. 1956 m. prad÷tos kurti tautosakos kūrinių kartotekos. 

Medžiaga buvo klasifikuojama daugelį metų, sukurti liaudies dainų tekstų ir melodijų, liaudies 

pasakojimų, patarlių ir priežodžių katalogai ir kartotekos. Jie sudar÷ lietuvių liaudies dainų tekstų 

(7 tomai) kartotekos, lietuvių liaudies pasakojimų (4 tomai) katalogo, „Lietuvių liaudies dainyno“ 

21 tomo, dviejų „Lietuvių patarlių ir priežodžių“ rinkinių ir kitų leidinių pagrindą.  

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos kultūros studijos buvo paskelbtos 

prioritetine mokslo kryptimi. Institutas buvo padalytas į dvi institucijas: Lietuvių kalbos institutą 

ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo 

laikotarpiu prad÷tas aktyvus draustos tautosakos rinkimas, įskaitant tremtinių ir rezistencijos, 

patriotines dainas, politinius anekdotus ir pasakojimus bei krikščioniškas tradicijas atspindinčią 

tautosaką. Per paskutinius XX a. dešimtmečius lietuvių tautosakos rankraštyno fondai papildyti 

asmenin÷mis garsių tautosakininkų kolekcijomis: Zenono Slaviūno, Stasio Paliulio, Jurgio 

Dovydaičio. Gauti Vilniaus pedagoginio universiteto studentų užrašytos tautosakos rinkiniai, iš 

Jungtinių Amerikos Valstijų parvežta Juozo Būgos surinkta lietuvių emigrantų tautosaka. 2010 

m. fondas pasipild÷ Lietuvos rezistentų garso įrašų kolekcija (347 garso kaset÷s). 

Vidutiniškai archyvas papildomas apie 12 000 naujų kūrinių per metus. Tai instituto 

darbuotojų ekspedicijose ar pavieniui sudaryti rinkiniai, įvairių kultūros ir švietimo institucijų bei 

kraštotyros entuziastų dovanos. 2003 m. atnaujinta tautosakos rinkimo ekspedicijų programa. 

Instituto interneto svetain÷je jau sukurti ekspedicijų darbų puslapiai. 

Visą medžiagą galima suskirstyti į tris pagrindinius fondus: 

1. Rankraščiai 2. Fonoteka 3. Nuotraukos 

1. Rankraščiai: 

a) Daugiau nei 10 000 rankraščių rinkinių, kuriuose yra daugiau kaip 1,9 milijono tautosakos 

kūrinių ir etnografinių aprašymų. 

b) Korespondencija tarp Tautosakos komisijos, Komisijos tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti ir 

Lietuvių tautosakos archyvo. 

 

2. Fonoteka: 
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a) Daugiau kaip 8500 valandų garso įrašų: fonografo volelių, fonografo plokštelių, magnetofono 

juostų, magnetofono kasečių ir kompaktinių diskų. 

b) Daugiau kaip 300 valandų vaizdo įrašų. 

 

3. 42000 nuotraukų ir jų negatyvų. 

 

4. Elektroninis archyvas, kurį sudaro duomenų baz÷s, kompiuterin÷s rankraščių versijos, 

skaitmeninti garso įrašai ir rankraščiai, skaitmenintos nuotraukos ir rankraščiai, skaitmenin÷s 

nuotraukos ir garso įrašai. 

 

XX a. pabaigoje kartu su instituto kompiuterizacija buvo prad÷ti duomenų skaitmeninimo 

projektai. 1998 m. Tautosakos archyvo skyriuje prad÷ta kurti pirmoji garso įrašų duomenų baz÷. 

Deja, pirmosios elektronin÷s duomenų registravimo lentel÷s buvo kuriamos savamoksliškai, kai 

kurios –  „Word“ programa. Nepaisant to, kai kurios pakoreguotos ir patobulintos kompiuterin÷s 

lentel÷s ir toliau naudojamos vidin÷ms archyvo skyriaus reikm÷ms. Kitos lentel÷s išaugo į rimtas 

duomenų registravimo bazes ir per instituto interneto svetainę tapo prieinamos ir išoriniams 

vartotojams. Dabar skyriaus interneto svetain÷je yra šešios duomenų baz÷s, kuriose registruojama 

įvairi archyvin÷ medžiaga. 

Nuo 2001 m. institute įgyvendinama ilgalaik÷ garso įrašų archyvo išsaugojimo ir skelbimo 

programa. Gavus Kultūros ministerijos finansinę pagalbą, suskaitmeninti senieji fonogramų 

plokštelių įrašai. Restauruoti įvairių Lietuvos regionų liaudies dainų ir instrumentin÷s muzikos 

įrašai skelbiami knygel÷se kartu su kompaktiniais diskais bendru pavadinimu „1935–1941 m. 

fonografo įrašai“. Šiuose įrašuose dokumentuojami lietuvių liaudies dainų muzikinių tradicijų 

ypatumai: pateikiami skirtingi dainavimo ir instrumentin÷s muzikos stiliai iš keturių Lietuvos 

regionų, tarp jų Rytų Lietuvos senovin÷ vokalin÷ ir instrumentin÷ polifonija. Programa buvo 

tęsiama skaitmeninant volelius. 2006 m. į Vilnių buvo pakviestas senų garso įrašų ekspertas 

Franzas Lechleitneris iš Vienos fonogramų archyvo. Naudodamasis paties sukurtu fonografu, jis 

konvertavo volelius į skaitmeninį formatą. Geresn÷s kokyb÷s fonogramos buvo atrinktos ir 

paskelbtos leidinyje „Lietuvių etnografin÷s muzikos fonogramos (1908–1942)“. 2008 m. 

Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1942), saugoma Lietuvių tautosakos 

archyve, buvo įtraukta į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ kaip 

dokumentinio paveldo objektas. 
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Tačiau daugumą archyve saugomos medžiagos būtina konservuoti ir atkurti. Daugiau kaip 

prieš dešimtmetį archyve prad÷tos daryti labiausiai nusid÷v÷jusių ir dažniausiai naudojamų 

rankraščių kopijos. Įsigijęs šiuolaikinę techninę įrangą, archyvas prad÷jo skenuoti nuotraukas ir 

rankraščius. Archyve saugomos nuotraukos buvo nuskenuotos ir 2005 m. sukurta fotografin÷s 

medžiagos „Access“ duomenų baz÷. Šiuo metu joje aprašyta 12 000 nuskenuotų skaitmenintų 

nuotraukų. 

Ne tik seniausi garso įrašai, bet ir daugyb÷ magnetofono juostų ir magnetofono kasečių yra 

blogos būkl÷s. Gavus paramą iš įvairių vyriausybinių įstaigų, jų atkūrimo procesas įgijo pagreitį 

2006–2008 m. Pasikvietus Lietuvos radijo specialistus, prad÷tos gelb÷ti tautosakininko Jurgio 

Dovydaičio blogiausios kokyb÷s juostos. Suskaitmeninus tam tikrą skaičių įrašų, kilo būtinyb÷ 

registruoti ir aprašyti atliktą darbą. Tod÷l 2006 m. prad÷ta kurti garso ir vaizdo įrašų duomenų 

baz÷. Jos programinis pagrindas – atvira „MySQL“ duomenų bazių valdymo sistema. Išorin÷ 

paieška galima pasirenkant vieną arba iš karto kelis pageidaujamus parametrus. Jau sukurtas 

baz÷s dizainas, baigiamas senųjų garso įrašų duomenų baz÷s perk÷limas iš „Excel“ formato, 

įdiegus grotuvą atsiras galimyb÷ pasiklausyti seniausių fonduose saugomų įrašų. Sukūrus bendrą 

paieškos sistemą, garso ir vaizdo įrašų duomenų bazę numatoma integruoti į strateginę Lietuvių 

tautosakos rankraštyno duomenų bazę. 

2007 m. prad÷tas strategiškai svarbios Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų baz÷s 

kūrimas, kurio tikslas – apsaugoti Lietuvos mokslo draugijos rankraščių rinkinius. Šios duomenų 

baz÷s struktūra sukurta pagal bibliografinių sistemų reikalavimus ir tarptautinius archyvinių 

duomenų aprašymo standartus, duomenų tvarkymo principai suderinti su Lietuvos archyvų fondų 

sąvado informacine sistema (LAFSIS). Jos kūrimo pradžią 2007–2009 m. par÷m÷ Lietuvos 

valstybinis mokslo ir studijų fondas. 2010–2012 m., vykdant projektą „Lietuvių tautosakos 

rankraštyno skaitmeninimas ir sklaida“, numatoma suskaitmeninti ir baz÷je aprašyti visą Lietuvių 

mokslo draugijos kolekciją. Pra÷jusiais metais jau sukurtas logotipas ir įdiegtas naujas baz÷s 

dizainas, patobulinta įvesties ir vartotojo sąsaja. 

Vykdydami skaitmeninimo darbus, nuolatos susiduriame su įvairiausiomis problemomis. 

Did÷jančiai ir skyriaus, ir viso instituto techninei bazei reikia nuolatin÷s priežiūros, techninių 

darbuotojų ir kompiuterinių sistemų specialistų, kurie geb÷tų patys dirbti su naujausia technika ir 

gal÷tų išmokyti kitus, rūpintųsi kuriamomis duomenų baz÷mis. Neturint galimybių 

pasikonsultuoti, pasitarti d÷l tinkamiausių skaitmeninimo formatų ir kitų dalykų padaroma 

elementarių klaidų. Skaitmeninimo darbams būtina nuolatos ieškoti papildomo finansavimo. 

Pažym÷tina, kad nors 2006 m. Lietuvoje buvo ratifikuota UNESCO Nematerialaus kultūros 
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paveldo apsaugos konvencija, kol kas nesukurta bendra valstybin÷ jo skaitmeninimo strategija. 

Etnin÷s kultūros paveldą saugančių rankraštynų ir žinybinių archyvų problematika svarstyta prieš 

metus vykusioje baigiamojoje projekto „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, 

sisteminimas“ konferencijoje. Joje priimta rezoliucija, kurioje siūloma prie LR Seimo Etnin÷s 

globos tarybos įkurti Nematerialaus etnin÷s kultūros paveldo archyvų asociaciją, kuri jungtų 

įvairių institucijų, kaupiančių folkloro ir kitokią etnologinę archyvinę medžiagą, atstovus. Ši 

asociacija numatytų archyvų darbo kryptis, aprobuotų standartus ir siektų, kad etnin÷s kultūros 

duomenų skaitmeninimas, kaupimas ir sisteminimas būtų grindžiamas bendrais principais. Šių 

bazių pagrindinis virtualus koordinatorius ir jungiamoji struktūra gal÷tų būti lituanistikos 

paveldo informacin÷ sistema „Aruodai“, kurios lituanistikos terminų tezauras, personalijų ir 

geografijos bankai yra universalūs ir tinka visoms etninį paveldą kaupiančioms duomenų 

baz÷ms. Deja, kol kas id÷jos taip ir liko id÷jomis. 

Tai, kad 2009 m. Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto archyvas, kaip ir daugelis kitų 

Europos garso archyvų, buvo pakviestas dalyvauti Europos Komisijos remiamame projekte 

EuropeanaConnect, tur÷tų būti laikoma aukštu veiklos įvertinimu (projektą koordinuoja 

Austrijos nacionalin÷ biblioteka). EuropeanaConnect teikia naują skaitmeninį turinį Europeanai 

– pagrindiniam Europos interneto portalui, Europos kultūros paveldą atveriantį visam pasauliui. 

Čia vartotojai gali rasti daugybę knygų, rankraščių, vaizdo ir garso dokumentų iš Europos 

kultūros lobyno. Jau sukurta keletas virtualių parodų: „Art neuve“, „Skaitanti Europa“, 

„Mitologija“, „Vestuv÷s Rytų Europoje“. Pastarojoje eksponuojami garso įrašai bei nuotraukos ir 

iš mūsų fondų. Dalyvaudamas projekte Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tautosakos 

archyvas pateik÷ interneto vartotojams senųjų garso įrašų ir nuotraukų. Jau dabar galima 

pasiklausyti įdomiausių lietuvių liaudies muzikos pavyzdžių iš 1908–1942 m. fonografo volelių 

ir plokštelių kolekcijos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių. 

Visi šie projektai, kurių įgyvendinimas tapo įmanomas gavus nacionalinį ir ES finansavimą, 

siekia bendro tikslo: šiuolaikin÷mis technologijomis išsaugoti unikalius lietuvių tautosakos 

rinkinius ir palengvinti mokslo darbuotojų tiriamąjį darbą. 


