Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo
ir naudojimo gerinimas
Rekomendacijos ir priemonių planas

Projektas „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos dokumentavimo,
išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje“ (ORAHIS)
finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis dokumentas atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

Vilnius, 2011 m. spalis
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Įvadas
Sparčiai mažėjant nacių ir sovietų režimų nusikaltimų gyvų liudininkų, labai svarbu
užfiksuoti ir išsaugoti ateinančioms kartoms jų atsiminimus.
Žodinė istorija, pagal vieną iš apibrėžimų, yra tyrimų sritis ir metodas, kai renkami,
saugomi ir interpretuojami žmonių, bendruomenių ir praeities įvykių dalyvių balsai ir
atsiminimai1.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras nuo pat jo įsteigimo
dokumentuoja tremtinių, politinių kalinių, partizanų ir kitų istoriniuose įvykiuose
dalyvavusių asmenų atsiminimus. Kita vertus, šis darbas galėtų būti vykdomas
efektyviau. Tai priklauso nuo gero organizavimo, metodiško požiūrio, atsakingų ir
kvalifikuotų darbuotojų, atitinkamo techninio ir materialinio aprūpinimo, pakankamo
finansavimo ir daugelio kitų faktorių.
Šio dokumento tikslas – įvertinti įvairius Centro vykdomos žodinės istorijos veiklos
aspektus ir pateikti konkrečius pasiūlymus kaip šią veiklą pagerinti. Šis dokumentas
parengtas įgyvendinant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) projektą „Nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos dokumentavimo,
išsaugojimo ir interpretavimo gerųjų praktikų mainai ir sklaida Europoje“ (ORAHIS).
Bendrasis projekto tikslas – prisidėti prie nacizmo ir stalinizmo aukų atminties
išsaugojimo ir didesnio dabartinės bei ateities kartų žinojimo bei supratimo apie
masinių deportacijų ir naikinimų priežastis, pobūdį, jų atsiradimo istorinį kontekstą,
pasitelkiant į pagalbą žodinės istorijos metodą.
Rekomendacijas ir priemonių planą parengė Martynas Užpelkis, VšĮ „KULTUR“
(www.kultur.lt) direktorius. Rekomendacijos ir priemonių planas parengtas
atsižvelgiant į to paties projekto rėmuose atliktą Europos šalių atitinkamos patirties
apžvalgą. Rengiant šį dokumentą buvo konsultuojamasi su kai kuriais LGGRTC
darbuotojais: Gintare Jakuboniene, Memorialinio departamento direktore,
Eugenijumi Peikšteniu, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotoju, Dale
Rudiene, Atminimo programų skyriaus vedėja, Edita Jankauskiene, Istorinių tyrimų
programų skyriaus vedėja, Violeta Životkevičiūte, Atminimo programų skyriaus vyr.
specialistė, ir Daiva Judeikyte, Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėja. Šio
dokumento autorius yra labai jiems dėkingas už skirtą laiką ir suteiktą informaciją.
1

Oral History [Internetas]. Oral History Association Prieiga <http://www.oralhistory.org/do-oralhistory> [Žiūrėta 2010-10-26]. Žodinės istorijos interviu paprastai fiksuojamas kaip garso ar vaizdo
įrašas, kuris yra transkribuojamas, padaroma jo santrauka ar sudaromas jo indeksas ir tuomet
perduodamas bibliotekai ar archyvui. Tokie interviu gali būti naudojami tyrimuose, publikacijose,
radijo ar video dokumentikoje, muziejų ekspozicijose; įrašai, transkripcijos, fotografijos ir kiti susiję
dokumentai gali būti patalpinami internete. Žodine istorija paprastai nelaikomas atsitiktinis ar
surežisuotas įrašas, vieša kalba, pokalbio pasiklausymo metu padarytas įrašas, į garso juostą įrašyti
asmeniniai dienoraščiai ar kiti garso įrašai, kuriuose nėra dialogo tarp intervuotojo ir pateikėjo.
(Ritchie, D. (2003) Doing Oral History. A Practical Guide. Oxford University Press). Nors dienoraščių
ir atsiminimų rankraščiai nėra laikomi žodine istorija, šiame darbe bus vertinamas ir tokių atminties
dokumentų rinkimas, saugojimas ir naudojimas.
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1. Esamos situacijos vertinimas
1.1.

Strateginis požiūris

Pagrindiniai norminiai aktai, reglamentuojantys Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos centro (toliau – Centro) tikslus, uždavinius ir funkcijas, yra Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos centro įstatymas2 (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatai3 (toliau – Nuostatai).
Kaip nurodyta Įstatyme, Centras yra valstybės įstaiga, tirianti visas genocido bei kitų
nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas, Lietuvos gyventojų
persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo
okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį
įvertinimą. Be to, Centras ne tik pats vykdo atitinkamą veiklą, bet ir koordinuoja kitų
institucijų vykdomus šios srities tyrimo darbus.
Centro uždaviniai:
•
•
•
•

istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas,
okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei
dvasinio genocido ir pasipriešinimo šiems režimams tyrimas,
laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimo įamžinimas,
okupacijos padarinių teisinio įvertinimo inicijavimas.

Vadovaujantis Įstatymu ir Nuostatais Centras šalia kitų funkcijų vykdo veiklą
žodinės istorijos srityje:
•
•

renka liudytojų parodymus;
kaupia rašytinę, foto-, fono-, filmuotą medžiagą apie genocidą ir rezistenciją.

Be to, Centras vykdo eilę kitų funkcijų, kurioms žodinės istorijos metodas taip pat
gali būti sėkmingai naudojamas:
•

•

•

2
3

renka, kaupia, sistemina ir apibendrina medžiagą apie okupacinių režimų
įvykdytus nusikaltimus, atskleidžia nusikalstamą totalitarinių režimų esmę,
genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų vykdymo
sistemą;
renka, analizuoja ir apibendrina medžiagą apie pasipriešinimą okupaciniams
režimams, pogrindinių organizacijų veiklą, partizanų judėjimą ir laisvės kovų
dalyvius;
skelbia mokslinę, informacinę, analitinę medžiagą, leidžia leidinius apie
Lietuvos gyventojų genocidą ir pasipriešinimą okupaciniams režimams,
rengia mokslines konferencijas;

Priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 5 d. (Nr. VIII-238).
Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. VIII-505
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•
•
•

sudaro karių savanorių, laisvės kovų dalyvių ir asmenų, nukentėjusių nuo
1939–1990 metų okupacijų, vardynus;
inicijuoja, skatina ir remia memorialinių kompleksų, paminklų statybos,
atminimo ženklų, kino filmų, monografijų kūrimo projektus;
rengia nuolatines ekspozicijas, rengia ir vykdo edukacines programas ir t.t.

Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Lietuvos gyventojų genocidas ir
persekiojimas tiriamas renkant ir analizuojant visą Lietuvoje ir už jos ribų esančią
archyvų medžiagą bei dokumentus, liudytojų, dalyvių ir aukų parodymus bei
prisiminimus. Genocido tyrimas ir istorinės tiesos nustatymas negali būti stabdomas
jokia dingstimi.
Paveikslas 1 Žodinės istorijos vieta LGGRTC uždavinių ir kitų funkcijų kontekste

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro 2010-2012 metų strateginiame
veiklos plane, apžvelgiant išorinės aplinkos veiksnius, pabrėžiama, kad „gyvų
liudininkų liekant vis mažiau, prarandami atsiminimai, žinios apie partizanų žuvimo
bei palaidojimo vietas“. Kita vertus, galima kelti klausimą ar imamasi visų priemonių
šiems atsiminimams užrašyti ir išsaugoti?
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1.2.

Organizacinė struktūra

Centre nėra vieno padalinio, kuris būtų atsakingas už visus žodinės istorijos
aspektus – atsiminimų rinkimą/fiksavimą, saugojimą, tyrinėjimą ir pristatymą
visuomenei, ar bent vykdytų tam tikrą koordinatoriaus vaidmenį (paveikslas 2).
Žodinės istorijos rinkimas ir tyrimai
Žodinės istorijos liudijimus daugiausiai renka Atminimo programų skyrius, vykdantis
dvi programas – „Gyvoji atmintis“ ir „Tremties ir kalinimo vietos“. Žodinės istorijos ir
jai artimų istorinių šaltinių duomenis renka ir tyrinėja Archyvinis vardynų skyrius.
Žodinės istorijos metodą savo lauko tyrimams kartais naudoja ir kai kurie Istorinių
tyrimų programų skyriaus darbuotojai. Pasitaiko, kad nuo režimų nukentėję ar
pasipriešinime dalyvavę asmenys ar jų artimieji perduoda atsiminimų ar dienoraščių
rankraščius Leidybos skyriui, tikėdamiesi, kad jie bus publikuoti.
Žodinės istorijos saugojimas ir tvarkymas
Daugiausiai žodinės istorijos liudijimų saugoma ir tvarkoma Atminimo programų
skyriuje. Didelis kiekis žodinei istorijai artimų duomenų saugoma Archyviniame
vardynų skyriuje. Už atitinkamų duomenų bazių priežiūrą ir plėtrą atsakingas
Informacinių sistemų priežiūros skyrius. Su liudininkų atsiminimais gaunamos
fotografijos ir daiktai perduodami saugoti Genocido aukų muziejui.
Žodinės istorijos pristatymas visuomenei
Archyvinis vardynų skyrius rengia tęstinį leidinį „Lietuvos gyventojų genocidas“
(sovietinio genocido aukų vardyną). Atsiminimus publikuoja Leidybos skyrius.
Žodinės istorijos liudijimus ir iš pateikėjų gautas fotografijas bei daiktus
ekspozicijose panaudoja Genocido aukų muziejus. Informacinių sistemų priežiūros
skyrius užtikrina technines galimybes žodinės istorijos publikavimui Centro
svetainėje internete.
Esant tokiai decentralizuotai organizacinei struktūrai kyla veiklos dubliavimo ir
atvirkščiai – tam tikrų „baltų dėmių“, grėsmė. Ši problema yra tuo didesnė, kad
žodinės istorijos šaltinis yra gyvas žmogus, o Centro atveju – dar ir senyvo
amžiaus. Praktiškai ši problema gali pasireikšti pavyzdžiui tuo, kad kartą jau
bendravęs su Centro darbuotoju pateikėjas kitą kartą gali atsisakyti pasakoti savo
atsiminimus kitam Centro darbuotojui, nors ir ketinančiam klausti kitų klausimų; tie
patys pateikėjai gali būti klausinėjami tų pačių klausimų po kelis kartus; svarbūs
liudininkai, tuo tarpu, gali numirti taip ir nepasidalinę savo atsiminimais.
Be to, žodinę istoriją renkant, saugant ir tvarkant keliems padaliniams, atsiranda
tikimybė, kad ta pati veikla yra vykdoma pagal skirtingus, o gal net ir tarpusavyje
nesuderinamus standartus ir metodikas. Tai apsunkintų rinkinio tvarkymą, keltų
atsiminimų praradimo grėsmę, mažintų liudijimų mokslinę ir taikomąją vertę,
LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas
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sąlygotų neefektyvų biudžeto lėšų panaudojimą ir galiausiai keltų organizacijos
moralinės atsakomybės prieš pateikėjus klausimą.
Paveikslas 2 LGGRTC veiklos žodinės istorijos srityje organizacinė struktūra

Problema: Žodinės istorijos veiklos požiūriu decentralizuota organizacinė struktūra
ir koordinatoriaus nebuvimas

LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas

8

1.3.

Žodinės istorijos programos ir metodika

Centre šiuo metu vykdomos dvi pilnai ar iš dalies žodinės istorijos metodu pagrįstos
programos (lentelė 1). Abi programos siekia to paties labai plačiai suformuluoto
uždavinio – „užfiksuoti istorinių įvykių liudytojų parodymus apie asmenis, įvykius ir
vietas, susijusias su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistencija, sukauptą medžiagą
tikslinti, kurti kompiuterinę duomenų bazę, papildyti bibliografinių šaltinių
duomenimis, rengti medžiagos sklaidą“4.
Kiek skiriasi tik programų prioritetai ir priemonės/metodai. „Tremties ir kalinimo“
programa daugiau dėmesio skiria patirtims tremtyje ir/arba kalinime, tuo tarpu
„Gyvosios atminties“ programa domisi visais pateikėjų gyvenimo istorijos aspektais
(t.y. stengiamasi taikyti viso gyvenimo istorijos užrašymo metodą) ir gal kiek didesnį
prioritetą skiria buvusių partizanų atsiminimų fiksavimui. „Gyvosios atminties“
programoje dažniausiai taikomas atsiminimų fiksavimas vaizdo priemonėmis, tuo
tarpu „Tremties ir kalinimo vietų“ programoje atsiminimai renkami daugiausiai
rašytinių atsakymų į klausimus forma. Kita vertus, abiejose programose taikomas
atsiminimų fiksavimas garso įrašymo priemonėmis. Be to, abi programos renka
fotografijas ir ilgos apimties atsiminimų rankraščius.
Lentelė 1 Žodinės istorijos metodu vykdomų programų palyginimas
Gyvosios atminties programa

Tremties ir kalinimo vietų programa

Vykdytojas

Atminimo programų skyrius

Uždavinys

Užfiksuoti istorinių įvykių liudytojų parodymus apie asmenis, įvykius ir vietas, susijusias su
Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistencija, sukauptą medžiagą tikslinti, kurti kompiuterinę
duomenų bazę, papildyti bibliografinių šaltinių duomenimis, rengti medžiagos sklaidą.

Priemonės /
metodai

Rengiamos ekspedicijos, garso ir vaizdo
juostose bei raštu užrašomi istorinių įvykių
dalyvių ir liudytojų atsiminimai; renkama
fotodokumentinė medžiaga.

Vykdomas atsiminimų apie kalinimo ir
tremties vietas rinkimas, duomenų
tikslinimas, apklausiant politinius kalinius ir
tremtinius, sudaroma fototeka,
perfotografuojamos nuotraukos,
formuojamos asmenų duomenų ir foto bazės

Vertinimo
kriterijus

Užrašytų į vaizdo ir garso juostas liudytojų
prisiminimų skaičius

Surinktų atsiminimų apie tremties ir kalinimo
vietas, Laisvės kovų dalyvius skaičius

Metų planas
(vnt.)

30

1500

Šaltinis: Strateginis veiklos planas5
4

Cit. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2010-2012-ųjų metų strateginis
veiklos planas, patvirtintas Generalinio direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr.1V-23.
5
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2010-2012-ųjų metų strateginis veiklos
planas, patvirtintas Generalinio direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr.1V-23.
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Vieninteliai metodiniai dokumentai, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant aukščiau
minėtas programas, yra programų aprašymai, o „Tremties ir kalinimo vietų“
programos atveju – ir klausimynai. Tuo tarpu nėra patvirtintų jokių kitų metodinių
dokumentų, kurie aiškiai ir detaliai aptartų Centro taikomus žodinės istorijos rinkimo,
saugojimo, tyrinėjimo ir pristatymo visuomenei principus bei veiklos standartus ar
bent aprašytų kaip šiuo metu (turi būti) vykdoma žodinės istorijos liudijimų rinkimo ir
saugojimo veikla.
Kaip galima susidaryti nuomonę, minėtų programų vykdymas nėra tarpusavyje
koordinuojamas, surinktos medžiagos tvarkymui ir archyvavimui naudojamos
skirtingos metodikos, o vieningos duomenų bazės taip pat nėra.
Taigi, žodinės istorijos veikla Centre labai priklauso nuo šią veiklą vykdančių
darbuotojų supratimo, įgūdžių ir patirties. Pasikeitus darbuotojui Centre iškiltų
grėsmė žodinės istorijos veiklos tęstinumui. Viena vertus, neturėdamas galimybės
pasinaudoti raštu patvirtinta metodika, naujas darbuotojas turės pats atrasti būdą
šiai veiklai tęsti. Kita vertus, nesant vieningos vartotojui draugiškos duomenų bazės
ir galimybės pasinaudoti ilgamete žodinę istoriją rinkusio ir tvarkiusio darbuotojo
patirtimi bei žiniomis apie rinkinį, būtų apsunkinamas jau surinktų atsiminimų
tvarkymas ir naudojimas.

Problemos:
- Organizacijos mastu nekoordinuota žodinės istorijos veikla;
- Platus vykdomų žodinės istorijos programų uždavinys;
- Vieningų patvirtintų žodinės istorijos principų, metodikos ir standartų nebuvimas.
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1.4.

Ištekliai ir infrastruktūra

Žmogiškieji ištekliai
Visame Centre tiesiogiai su žodine istorija dirba tik trys darbuotojai – 2 „Tremties ir
kalinimo vietų“ programoje6 ir 1 – „Gyvosios atminties“ programoje. Be to, „Gyvosios
atminties“ programos vyriausiasis specialistas, sprendžiant iš ataskaitų, šalia
žodinės istorijos rinkimo ir tvarkymo vykdo nemažai kitų funkcijų, pvz. atlieka įvairius
darbus, susijusius su asmenų teikimu apdovanojimams, vykdo istorinės ir
iliustracinės medžiagos paiešką ir atranką žiniasklaidai ir Centro leidiniams, kuria
radijo ir interaktyvias laidas, dalyvauja dokumentinių filmų kūrime ir
archeologiniuose kasinėjimuose ir t.t. Tuo tarpu, norint pasiekti aukštą filmuotos
medžiagos kokybę, filmavimo procese turėtų dalyvauti trys-keturi žmonės, kurie
vykdytų operatoriaus, garso specialisto, apšvietimo specialisto ir intervuotojo
funkcijas.
„Tremties ir kalinimo vietų“ programai yra tekę pasitelkti į pagalbą savanorius –
atsiminimus pagal anketas rinkdavo vietiniai koordinatoriai, o garso įrašus
transkribuodavo istorijos studentai praktikų metu. Koordinatorių pagalbos buvo
atsisakyta dėl nepakankamos darbo kokybės, o bendradarbiavimas su studentais
nutrūko dėl nežinomų priežasčių.
Centro darbuotojams neretai tenka vykti užrašyti atsiminimų į kitus Lietuvos
regionus arba priimti savo darbo vietoje iš kitų šalies vietų atvykusį pateikėją pietų
pertraukos metu ar besibaigiant darbo valandoms. Taigi, tenka dirbti viršvalandžius,
už kuriuos ne visada atitinkamai atlyginama.
Finansavimas
Centro veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. Centro 2010-2012-ųjų metų
strateginiame veiklos plane nurodyta, kad 2010 m. asignavimai „Gyvosios atminties“
programai buvo 56,8 tūkst.Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 32,4 tūkst.; atitinkamai
„Tremties ir kalinimo vietų“ programai – 202,8 tūkst. Lt ir 125 tūkst.Lt. Atsižvelgiant į
socialinės aplinkos analizėje konstatuotą veiksnį – sparčiai mažėjantį gyvų
liudininkų skaičių, toks finansavimas gyvosios istorijos programoms yra
nepakankamas.
Garso, vaizdo ir kompiuterinė įranga
Žodinės istorijos programų darbuotojai yra pakankamai gerai aprūpinti garso, vaizdo
ir kompiuterine įranga – diktofonais, vaizdo kameromis, kompiuteriais.
6

Dar du darbuotojai „Tremties ir kalinimo vietų“ programoje dirba su fotografijomis.
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Patalpos
„Tremties ir kalinimo vietų“ programų vyriausiųjų specialistų darbo vieta yra
pagrindiniame Centro pastate (Didžioji g. 17/1, Vilnius), o „Gyvosios atminties“
programos vyriausiojo specialisto – Genocido aukų muziejaus patalpose (Aukų g.
2A, Vilnius). Tai, kad atskirų programų darbuotojų darbo vietos yra skirtinguose
pastatuose, mažina darbo koordinavimo ir bendrų techninių bei vadybinių
sprendimų galimybes.
Nors žodinės istorijos liudijimų fiksavimas dažniausiai vyksta pas pateikėjus
namuose arba istorinius įvykius menančiose vietose, vis dėl to, pasitaiko, kad
asmenys atvyksta į Centrą pas jo darbuotojus. Abiejų programų darbuotojų
kabinetai yra trečiame aukšte. Tai labai nepatogu senyvo amžiaus pateikėjams. Be
to, „Tremties ir kalinimo vietų“ programos darbuotojų kabinetai yra labai maži; juose
dirba po kelis darbuotojus. Tai sukelia papildomų nepatogumų – trečiųjų asmenų
buvimas šalia ir pašalinis triukšmas trikdo pateikėjus ir mažina jų privatumą.

Problemos:
- Nepakankami žmogiškieji ištekliai, ypatingai „Gyvosios atminties“ programoje;
- Neišnaudojamos savanoriško ir neatlyginamo darbo galimybės;
- Nepakankamas žodinės istorijos veiklos finansavimas ir apmokėjimas už darbą;
- Žodinės istorijos fiksavimui nepritaikytos patalpos – per mažos ir per aukštai.

LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas
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1.5.

Žodinės istorijos liudijimų saugojimas ir tvarkymas

Vykdant „Tremties ir kalinimo vietų“ programą surinkta atsiminimų iš beveik 50
tūkstančių asmenų. Rinkinį sudaro atsakymų į anketų klausimus rankraščiai, didelės
apimties atsiminimų rankraščiai, garso įrašai (viso – 187 vnt.) ir jų šifruotės
(pažodinės transkripcijos). Popieriniai dokumentai laikomi bylose pagal tremties ir
kalinimo vietų regionus. Tik labai maža dalis rankraščių duomenų yra
kompiuterizuojami. Pagrindiniai duomenys apie pateikėjus (pavardė, mergautinė
pavardė, adresas, gimimo metai, dar gyvas ar miręs, kokią medžiagą yra pateikęs
Centrui) suvedami į bendrą Centro duomenų bazę „AKCIJA“. Papildomi duomenys
(tremties/kalinimo vieta ir laikas, ar vieta identifikuota žemėlapyje, atsiminimų
apimtis puslapiais) suvedami į Excel programa sukurtą dokumentą. Kartu su
atsiminimais pateiktos fotografijos ir oficialūs dokumentai yra skenuojami ir saugomi
kompiuterinių dokumentų bylose. Tuo tarpu atsakymai į kitus klausimus, kurių
klausimyne yra beveik 20, į niekaip neatsispindi šiuo metu medžiagos archyvavimui
naudojamose kompiuterinėse programose.
„Gyvosios atminties“ programos filmuotos medžiagos rinkinį sudaro vaizdo įrašai,
kuriuose užfiksuota apie 1000 asmenų atsiminimai, nuo 0,5 iki 5 val. trukmės.
Seniausiai daryti įrašai daryti 1995 m. dar su VHS kamera. Vėliau naudoti Hi-8 ir
DVCAM formatai. Šiuo metu filmuojama HDV kamera. VHS ir Hi-8 formato įrašai
šiuo metu baigiami perrašyti į DVD diskus MPEG4 formatu. Tuo tarpu DVCAM ir
HDV formatu sukurti įrašai nėra perrašomi į DVD ar kietąjį diską. Kiekvienam įrašui
rengiamas WORD dokumentas, kuriame aprašomas įrašo turinys (išplėstinis
aprašas). Visi nufilmuoti asmenys (vardas, pavardė, statusas) yra registruojami
kitame WORD dokumente – bendrame pateikėjų sąraše.

Problemos:
- Ne visi dokumentai saugomi keliais egzemplioriais;
- Nėra žodinės istorijos liudijimų archyvavimui tinkamos duomenų bazės.

LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas
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1.6.

Žodinės istorijos liudijimų tyrimai ir interpretavimas

Žodinė istorija, kaip sisteminis mokslinis metodas, Lietuvoje pradėtas taikyti tik šaliai
atgavus nepriklausomybę7. Nenuostabu, kad lietuvių istorikai dar ne iki galo išmoko
naudotis šiuo „metodiniu instrumentu“8. Grigorijaus Potašenkos9 nuomone, tai, kad
istorijos mokslas Lietuvoje ilgą laiką buvo politizuojamas ir ideologizuojamas, o
istorikai iki šiol skeptiškai vertina žodinės istorijos tyrimų galimybes, lemia, kad
lietuvių istorikai naudojasi žodinės istorijos duomenimis kur kas mažiau aktyviai nei
jų kolegos kitose Vakarų šalyse, ypatingai Anglijoje ir JAV.
LGGRTC žodinės istorijos duomenų rinkinys taip pat kol kas nesulaukė didelio
tyrinėtojų susidomėjimo. Iki šiol parašyta vos keletas mokslinių darbų, parengtų
pasinaudojant Centre sukauptais žodinės istorijos liudijimais, pvz.:
•

•
•

Sunkių traumų psichologija: Politinių represijų padariniai. Sudarė: Danutė
Gailienė. Vilnius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
2004.
Buinickaitė, Jūratė. Lietuvių kunigų veikla tremties vietose. Bakalauro darbas.
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, 2011.
Sinkevičius, Rokas. Etniniai santykiai Kazachstano lageriuose XX a. 5-6
dešimtmetyje. Magistrinis darbas. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių
mokslų fakulteto Etnologijos ir folkloristikos katedra, 2011.

Deja, ir šie reti darbai Centre kol kas nėra sistemingai kaupiami.
Tikėtina, kad ateityje sukūrus žodinės istorijos duomenų bazę ir suaktyvinus
duomenų publikavimą – tiek spaudiniuose, tiek internete, tyrėjų susidomėjimas ir
praktinės galimybės pasinaudoti Centro rinkiniais, žymiai padidės. Be to, žodinė
istorija vis plačiau taikoma ne tik socialinėje istorijoje, bet ir kitose disciplinose –
feminizmo studijose, psichoanalizėje, antropologijoje, literatūros ir kultūros
studijose. Aukščiau minėta Danutės Gailienės monografija yra geras ženklas,
rodantis, kad Centro žodinės istorijos rinkiniai taip pat gali sudominti kitų disciplinų
mokslininkus.
Problemos:
- Mažas tyrinėtojų susidomėjimas Centre sukauptais žodinės istorijos liudijimais.
- Nevykdoma mokslinių darbų, parengtų naudojant Centro žodinės istorijos rinkinį,
stebėsena.

7

Masiliauskienė, Daiva. Žodinė istorija ir jos taikymo galimybės buvusių Rytprūsių pokario istorijos
tyrimuose // Istorija. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2010, 79 tomas, p.43-53.
8
Švedas, Aurimas. Sakytinės istorijos galimybės sovietmečio ir posovietinės epochos tyrimuose
(atminties kultūros ir istorijos politikos problematikos aspektas) // Lietuvos istorijos studijos. Vilniaus
universitetas. 2010, 26 tomas, p.150.
9
Potašenko, Grigorijus. Žodinė istorija ir jos ypatybės, [Internetas]. Prieiga
<http://www.jewishstudies.lt/index.php?921091731> [žiūrėta 2010 m. spalio 12 d.]
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1.7.

Žodinės istorijos liudijimų pristatymas visuomenei

Centre sukauptos žodinės istorijos rinkinių prieinamumas visuomenei šiuo metu yra
labai ribotas. Nėra fizinės vietos – skaityklos ar archyvo, kur lankytojai galėtų įprasta
tvarka susipažinti bent su dalimi šio didžiulio ir vertingo rinkinio. Norintys
pasinaudoti programų „Gyvoji atmintis“ ir „Tremties ir kalinimo vietos“ rinkinių
medžiaga, šiuo metu turi rašyti prašymą Centro vadovui, nurodant tikslą, po ko šis
raštas su vadovo viza nukreipiamas vykdymui atitinamam Centro padaliniui. Tik
tuomet interesantas yra aptarnaujamas.
Kol kas žodinės istorijos liudijimai beveik nėra naudojami Centro ekspozicijose –
Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse.
Ekspozicijų apžiūros metu pavyko nustatyti tik vieną sąlyginį žodinės istorijos
liudijimo panaudojimo atvejį – Genocido aukų muziejaus ekspozicijoje, skirtoje nacių
okupacijai ir holokaustui Lietuvoje, demonstruojamas dokumentinis filmas „Įkaitai.
1941 m. liepa“, kuriame panaudotos ištraukos iš Kazimir Bavro liudijimų apie žydų
sušaudymą ir masinę kapavietę Paneriuose, Vilniaus mieste. Tiesa, ekspozicijose
demonstruojami laiškai, dienoraščiai, fotografijos, tačiau nors ir būdami artimi
žodinei istorijai, jie sudaro atskirą istorijos šaltinių grupę.
Žodinės istorijos liudijimų sklaidai neišnaudojamos interneto teikiamos galimybės.
Centro svetainėje internete www.genocid.lt nėra pateikiama nei vieno žodinės
istorijos liudijimo (garsu, vaizdu ar tekstu). Nesirūpinama, kad Centro surinktų
vaizdo ir garso įrašų ištraukos būtų publikuojamos atitinkamos tematikos
tarptautiniuose internetiniuose archyvuose, pvz. www.memoryofnation.eu,
www.politicalprisoners.eu, ar www.zwangsarbeit-archiv.de.
Žodinės istorijos liudijimų vertimai į užsienio kalbas apsiriboja knygos „Lietuviai
arktyje“ vertimais į anglų ir prancūzų kalbas.
Tiesa, gana daug publikuojama atsiminimų ir dienoraščių. Be to, „Gyvosios
atminties“ programos vyriausiasis specialistas žodinės istorijos liudijimus panaudoja
nuo 2003 m. rengiamose radijo laidose „Laisvės kryžkelės“, kurios šiuo metu
publikuojamos interneto portale www.bernardinai.lt10. Deja, Centro svetainėje
internete (www.genocid.lt) nėra jokios nuorodos į šį beveik 150 laidų archyvą.
Problemos:
- Ribotas žodinės istorijos rinkinio prieinamumas Lietuvos gyventojams;
- Ribotas žodinės istorijos liudijimų prieinamumas kitakalbiams;
- Žodinės istorijos liudijimai nenaudojami Centro ekspozicijose;
- Mažai Lietuvos gyventojų žodinės istorijos liudijimų pristatoma internete.

10

Žr. http://www.bernardinai.lt/visuomene/laisves_kryzkeles
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2. Rekomendacijos ir priemonių planas
Eil.Nr.

Problemos

Uždaviniai

Priemonės

Organizacinė struktūra
1.

Žodinės
istorijos
veiklos Labiau
centralizuoti
požiūriu
decentralizuota koordinuoti
organizacijos
organizacinė
struktūra
ir žodinės istorijos srityje
koordinatoriaus nebuvimas

ir/arba Apjungti žodinės istorijos srityje dirbančius Centro darbuotojus,
veiklą šiam darbui naudojamus išteklius bei sukauptus rinkinius į
pakankamai savarankišką Centro struktūros vienetą – Žodinės
istorijos archyvą, kuris būtų pavaldus tiesiogiai Generaliniam
direktoriui arba Departamento direktoriui.

Programos ir metodika
2.

Organizacijos
nekoordinuota
istorijos veikla

mastu Taikyti strateginį požiūrių į centro Parengti ilgalaikę Centro vykdomų žodinės istorijos programų
žodinės vykdomas programas
strategiją ir trumpojo laikotarpio priemonių planą

3.

Platus vykdomų žodinės Pertvarkyti Centro žodinės istorijos Vykdyti daugiau, bet labiau fokusuotų programų (tik jei būtų
istorijos programų uždavinys programas, siaurinant ir labiau galimybių padidinti darbuotojų skaičių ir finansavimą)
atskiriant jų veiklos sritis

4.

Vieningų patvirtintų žodinės Gerinti Centro metodinį darbą
istorijos principų, metodikos ir
standartų nebuvimas

Parengti, patvirtinti ir periodiškai atnaujinti detalius Centro
žodinės istorijos rinkimo, saugojimo, tvarkymo ir naudojimo
metodinius dokumentus (geriausia, kad tai atliktų didelę
žodinės istorijos programų vykdymo patirtį turintys Centro
darbuotojai, jei reikia pasitelkdami išorinius ekspertus)

Bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą Keistis informacija apie žodinės istorijos rinkinius su kitomis
su kitais panašią veiklą vykdančiais Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis (pvz. mokslo
asmenimis ir institucijomis
institutais, savivaldybių muziejais) ir asmenimis.
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Ištekliai ir infrastruktūra
5.

Nepakankami
žmogiškieji Didinti
Centro
žmogiškuosius Susiaurinti „Gyvosios atminties“ programos vyriausiojo
ištekliai, ypatingai „Gyvosios išteklius žodinės istorijos veiklai
specialisto pareigas, paliekant tik veiklas, tiesiogiai susijusias
atminties“ programoje
su žodinės istorijos rinkimu, saugojimu, tvarkymu ir naudojimu.
Įkūrus Žodinės istorijos archyvą, jame sukurti mažiausiai 2
naujas darbo vietas
Geriau išnaudoti savanoriško
neatlyginamo darbo galimybes

ir Kurti savanorių tinklą, ypatingai – tremtinių, politinių kalinių ir
partizanų bei jų palikuonių tarpe; parengti savanoriams skirtas
metodines gaires; organizuoti savanorių mokymą; analizuoti ir
ieškoti būdų kaip pagerinti savanorių darbo kokybę
Parengti ilgalaikio bendradarbiavimo su aukštosiomis
mokyklomis programas, pagal kurias Centre studentai atliktų
praktiką, pvz. transkribuotų senesnius garso ir vaizdo įrašus.

6.

Nepakankamas
žodinės Didinti valstybės finansavimą
istorijos veiklos finansavimas darbuotojų darbo užmokestį
ir apmokėjimas už darbą
Suaktyvinti fondoiešką

7.

ir Rengiant metinius planus numatyti didesnį finansavimą
Ieškoti būdų didinti darbo užmokestį ir deramai atlyginti už
viršvalandžius ir komandiruotes.
Rengti projektus ir teikti paraiškas nacionaliniams, ES ir
tarptautiniams fondams, remiantiems mokslo, švietimo,
kultūros, demokratijos plėtros ir panašių sričių projektus.

Žodinės istorijos fiksavimui Įrengti žodinės istorijos fiksavimui, Naująjį Žodinės istorijos archyvą įrengti pirmame aukšte , kad
nepritaikytos patalpos – per saugojimui ir tvarkymui tinkamas būtų patogu atvykti senyvo amžiaus ir sunkiai judantiems
mažos ir per aukštai
patalpas
žmonėm.
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Saugojimas ir tvarkymas
8.

Ne visi dokumentai saugomi Saugoti popierinius ir skaitmeninius Skaitmeninti vaizdo ir garso įrašus bei rankraščius.
keliais egzemplioriais
dokumentus keliais egzemplioriais
Saugoti popierinius ir skaitmeninius dokumentus keliais
skirtingose vietose
egzemplioriais skirtingose vietose (Pvz, Vengrijos 1956 m.
revoliucijos instituto žodinės istorijos archyvas visų interviu
transkripcijas atspausdina trimis egzemplioriais – po vieną
pateikėjui, intervuotojui ir archyvui. Papildomai skaitmeninė
versija perduodama saugoti nacionalinei bibliotekai.

9.

Nėra
žodinės
istorijos Žodinės istorijos archyvavimui taikyti
liudijimų
archyvavimui pažangias informacines
tinkamos duomenų bazės
technologijas

Sukurti/pritaikyti žodinės istorijos garso ir vaizdo bei susijusios
tekstinės informacijos saugojimui tinkamą archyvavimo
programinę įrangą (analizuoti ir pritaikyti Vengrijos 1956 m.
revoliucijos instituto, Čekijos totalitarinių režimų studijų instituto
ir KARTA centro patirtį)

Tyrimai ir interpretavimas
10.

Mažas
tyrinėtojų
susidomėjimas
Centre
sukauptais žodinės istorijos
liudijimais

Didinti supratimą apie žodinės Kurti nacionalinį žodinės istorijos srityje dirbančių specialistų ir
istorijos liudijimus kaip istorinį šaltinį; organizacijų tinklą (pasinaudoti Čekijos patirtimi)
skatinti tyrinėtojus naudotis Centro
Rengti ir vykdyti kartu su Lietuvos ir užsienio mokslo
žodinės istorijos rinkiniu
institucijomis bendrus tyrimų projektus, kuriuose būtų
naudojamas žodinės istorijos metodas (pritraukiant papildomą
finansavimą)
Kaupti ir daryti viešai prieinamais studentų ir mokslininkų
darbus (publikuotus ir nepublikuotus), parengtus pasinaudojant
Centro žodinės istorijos rinkiniais.
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Pristatymas visuomenei
11.

Ribotas žodinės istorijos Didinti Centro žodinės istorijos Atrinkti ir parengti viešam naudojimui garso ir vaizdo įrašus bei
rinkinio
prieinamumas rinkinių prieinamumą visuomenei
atsiminimų rankraščius. Įkurti skaityklą ir vaizdo/garsoteką
Lietuvos gyventojams
(pvz. tose pačiose patalpose, kur būtų įkurtas naujasis Žodinės
istorijos archyvas, tam pasinaudojant Istorijos susitikimo namų
multimedijos skaityklos Varšuvoje (www.dsh.waw.pl) patirtimi)

12.

Ribotas žodinės istorijos Didinti žodinės istorijos liudijimų Versti į užsienio kalbas (ir titruoti) atrinktus ir viešam
liudijimų
prieinamumas prieinamumą užsienio kalbomis
naudojimui parengtus garso ir vaizdo įrašus, jų transkripcijas ar
kitakalbiams
santraukas
Versti į anglų kalbą ir internete skelbti kai kurias „Laisvės
kryžkelės“ archyvo laidas.

13.

Mažai Lietuvos gyventojų Didinti Lietuvos gyventojų žodinės Centro svetainėje internete www.genocid.lt sukurti puslapį,
žodinės istorijos liudijimų istorijos liudijimų kiekį bei jų skirtą žodinei istorijai, kuriame būtų pateiktos ištraukos iš
pristatomi internete
žinomumą internete
vaizdo ir garso įrašų ar jų transkripcijos (geras pavyzdys kaip
tai galima nesudėtingai padaryti – Slovakijos Tautos instituto
svetainė internete, žr. http://www.upn.gov.sk/v2/?page=projectoral-history-%E2%80%93-witnesses-of-the-oppression-period
Centro svetainėje internete www.genocid.lt, leidiniuose ir kitose
priemonės propaguoti „Laisvės kryžkelių“ laidos archyvą
portale www.bernardinai.lt (kaip minimum, įtraukiant archyvo
internetinį adresą į svetainėje www.genocid.lt skelbiamą
nuorodų sąrašą, o dar geriau – sukuriant patalpinant archyvo
reklamjuostę (angl. banner)
Aktyviai teikti Lietuvos gyventojų liudijimus tarptautiniams
internetiniams
žodinės
istorijos
archyvams,
pvz.
www.memoryofnation.eu,
www.politicalprisoners.eu,
www.zwangsarbeit-archiv.de,
http://museum.gulagmemories.eu/ ir kt.
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Kuriant virtualias ekspozicijas plačiau panaudoti žodinės
istorijos liudijimus (žr. www.issigelbejesvaikas.lt )
Kurti savo internetinį žodinės istorijos archyvą (tik išnaudojus
visas kitas galimybes ir turint pakankamą ir patikimą
finansavimą ne tik tokio archyvo sukūrimui, bet ir priežiūrai bei
plėtrai)
14.

Žodinės istorijos
nenaudojami
ekspozicijose

liudijimai Plačiau naudoti žodinės istorijos Atrinktų ir viešam naudojimui parengtų garso ir vaizdo įrašų
Centro liudijimus Centro ekspozicijose
kopijas patalpinti ekspozicijų informaciniuose terminaluose,
demonstruoti ekranuose (pasinaudoti Valstybinio Vilniaus
Gaono žydų muziejaus ekspozicijos „Išsigelbėjęs žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“ patirtimi).
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