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Gerbiamas Skaitytojau,  

Jusų rankose Marijampolės kolegijos periodinio mokslinių straipsnių leidinio “HOMO-SOCiEtAS-
tECHnOLOGiAE” penktasis leidinys. 

tebesitęsiant diskusijai, kuo skiriasi moksliniai fundamentiniai tyrimai nuo taikomųjų tyrimų ir kaip 
vertinti taikomuosius tyrimus, vykdomus kolegijose, ir gausėjant mokslinių leidinių, mūsų leidinys ne-
praranda šalies ir užsienio tyrėjų populiarumo. iš tiesų šiandien taikomųjų tyrimų srityje pastebima jų 
pragmatėjimo ir ekonominio efektyvumo bei rezultatų tvermės tendencija. 

Šiame leidinio numeryje autoriai pateikia darbus, analizuojančius biomedicinos, viešojo administra-
vimo ir valdymo, finansinės veiklos ir meno sričių tendencijų plėtotes.

Leidinio redakcinė kolegija kviečia mokslininkus, dėstytojus ir studentus naudotis mūsų leidinio au-
ditorija ir skelbti savo tyrimų rezultatus. 

doc. dr. Vaidotas Viliūnas,
vyriausiasis redaktorius

Dear Reader,
You keep in hands the 5th edition of our research publication periodical “HOMO-SOCiEtAS-tECH-

nOLOGiAE” (HSt).
Discussion how better define the difference between the fundamental and applied research still con-

tinues in our country.  The question of how an applied research and its results should be properly as-
sessed in Lithuanian universities of Applied Sciences is also actual. We are glad that the HSt periodical 
is continuously popular between our native and foreign researchers. We can also observe the tendencies 
of increased focus on applied research pragmaticism, economic efficiency and sustainability of results. 

Authors of the current edition are presenting for you publications of biomedical, public administra-
tion and management, financial and art development issues and tendencies.

On behalf of the Editorial Board i kindly invite researcher fellows, scholars and students present and 
publish the results of your findings for our readers and the public at large.

assoc. prof. dr. Vaidotas Viliūnas
editor-in-chief  
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ĮVadas

Temos aktualumas ir naujumas. Studijų pradžia 
aukštojoje mokykloje visada susijusi su tam tikru 
nerimu, netikrumu, kurį sukelia perėjimas iš tvar-
kingos ir įprastos aplinkos į tokią, kurioje vyrauja 
laisvė ir galimybė pačiam spręsti įvairialypes iškilu-
sias problemas1. Studijų kokybė neužtikrinama, jei 
institucijos sukurta aplinka tik iš dalies skatina stu-
dentų intelektinį ir asmeninį tobulėjimą, bet nepa-
deda spręsti problemų, susijusių su studijomis. tie-
sioginiams studijų proceso vykdytojams kyla užduo-
tis: kaip efektyviai organizuoti studentų adaptacijos 
procesą, kad studijos netaptų neįveikiamu barjeru ir 
netektų jas nutraukti. M L. Smith2, nagrinėjęs stu-
dentų užsieniečių adaptacijos psichologinius-socia-
linius aspektus bei studentų adaptacinio streso ir jo 
pasekmių jaunimo sveikatai reikšmę, atkreipė dėme-
sį ne tik į pasikeitusios socialinės aplinkos faktorius 
(naujos sąlygos gyvenant toli nuo namų, finansiniai 
rūpesčiai, nauji mitybos įpročiai ir kt.), bet ir į namų 
ilgesį, pasikeitusį socialinį tinklą (pasikeitusius 
draugus, artimuosius), naujus iššūkius akademinėje 
aplinkoje. 

utenos kolegijoje Medicinos fakultete biome-
dicinos mokslų studijų srities studentų adaptacijos 
tyrimas buvo atliekamas pirmą kartą. Pasak A. Pa-
lujanskienės3, žmogaus adaptacija – sudėtingas pro-
cesas, kurio eigoje formuojasi adekvatūs organizmo 
ir aplinkos ryšiai, atsiranda pusiausvyra tarp asme-

1 Bobrova, L. Kai kurie akademinio jaunimo psichofizinių ir soci-
alinių problemų aspektai // Pedagogika, 2003. iSSn 1392-0340. 
2 Smith, L. M.  The transition to university: adaptation and adjus-
tment. A. Thesis. University of Saskatchewan Saskatoon. 2008.
3 Palujanskienė, A. Vaikų adaptacija mokykloje. Vilnius. VPu 
leidykla. 2006, 81 p.

Vida Bartašiūnienė, Zita petraVičienė
Utenos kolegija

Biomedicinos mokslŲ studiJŲ srities studentŲ 
adaptaciJos ypatumai utenos koleGiJoJe

anotacija. Straipsnyje analizuojamas studentų požiūris į studijų aplinkas (informaciją apie kolegiją ir studijų sklai-
dą), akademinę bendruomenę, išsiaiškinta, kokie studentų tarpusavio santykiai ir veiksniai turi didžiausią įtaką adap-
tacijos eigai kolegijoje. Studentams, pasirinkusiems  studijas aukštojoje mokykloje, kyla nemažai adaptacijos problemų, 
t. y. jie turi prisitaikyti prie naujos aplinkos, prie naujų mokymosi formų, grįstų savarankišku darbu, pakitusių santykių 
su socialinėmis grupėmis, naujo statuso ir kitų veiksnių. išanalizavus studentų požiūrį į adaptacijos kolegijoje proble-
mas, reikia jas spręsti, taip pat ir gerinti studijų proceso kokybę.

raktažodžiai: adaptacija, pasirinkimo motyvai, informacijos pasiekiamumas, plėtojami gebėjimai.

nybės ir socialinės aplinkos. Kiekvienas žmogus 
susiduria su adaptacijos problema, kurios esmė yra 
gyventi ir prisitaikyti. Svarbu, kad jis, gyvendamas 
grupėje, bendruomenėje, įsisavina grupės, bendruo-
menės patirtį, papročius, kalbą, t. y. perima žmoni-
jos sukurtą kultūrą. 

Tyrimo problema – kokie yra biomedicinos 
mokslų studijų srities studentų adaptacijos utenos 
kolegijoje ypatumai ir kaip jie pasireiškia pirmaisiais 
studijų metais.

Tyrimo objektas – biomedicinos mokslų studijų 
srities studentų adaptacijos ypatumai utenos kole-
gijoje.

Tyrimo tikslas – išnagrinėti biomedicinos mokslų 
studijų srities studentų adaptacijos ypatumus ute-
nos kolegijoje.

tyrimo uždaviniai: 
Pateikti studentų nuomonę apie studijų pra-1. 

džios ypatumus.
ištirti studentų nuomonę apie informacijos 2. 

pasiekiamumą.
Įvertinti edukacinės aplinkos įtaką studentų 3. 

adaptacijai.
Atskleisti veiksnius, turinčius didžiausią įtaką 4. 

adaptacijos eigai.
išanalizuoti problemas, kylančias adaptacijos 5. 

metu.
tyrimo metodai:
1. Literatūros analizė.
2. Apklausos raštu analizė.

Teorinis tyrimo pagrindimas
Viena iš svarbiausių jauno žmogaus, įstojusio į 

aukštąją mokyklą, problema yra adaptacijos proble-
ma. Adaptacijos problema – tai bendroji biologinė 
problema, kuri susijusi su visos visuomenės, visų 
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sričių darbuotojų interesais. Jos reikšmę pirmiausia 
lemia tai, kad žmogaus prigimtis ir fiziologinės savy-
bės, kurios formavosi ištisus šimtmečius, negali pa-
sikeisti taip greitai ir tokiais tempais, kaip techninės 
gamybos sąlygos, technika ir gamta4. Adaptacija yra 
organizmo ar individo gebėjimas prisitaikyti prie be-
sikeičiančios aplinkos sąlygų ir reikalavimų. tai pro-
cesas, kurio metu individas įgyja savybių, būtinų jo 
gyvenimo kokybei ir veiklai užtikrinti. Kiekviename 
amžiaus tarpsnyje galima įžvelgti tam tikrų adapta-
cinių laikotarpių, kurie pasižymi savitais ypatumais, 
bet kiekvienas žmogus, bręsdamas ir tobulėdamas, 
turi įveikti jam iškylančius sunkumus.

Baigęs vidurinę mokyklą ar gimnaziją, dažnas 
abiturientas pradeda mokytis aukštojoje mokykloje. 
Jam tenka prisitaikyti ne tik prie naujų mokymosi 
sąlygų, kontaktuoti su nauja aplinka: pakeisti gyve-
namąją vietą, gyventi naujomis sąlygomis, bendrauti 
su naujais draugais, dėstytojais. iš išorės jauną žmogų 
reguliuoja tam tikra informacija (mokslo, technikos 
žinios), reikalavimai (taisyklės, normos, vertybės), 
pavyzdžiai, etalonai, stimuliaciniai mechanizmai 
(bausmės, paskatinimai), iš vidaus – motyvacijos, 
poreikiai, interesai, vertybės. Veikiant šiems regu-
liaciniams mechanizmams, susikuria tokia vidinė 
elgesio programa, kuri įgalina jį pamažu adaptuotis 
prie naujos mikroaplinkos reikalavimų, o vėliau tap-
ti aktyviu kūrybingu aukštosios mokyklos bendruo-
menės nariu.

utenos kolegijoje siekiama sudaryti tinkamas są-
lygas studijų programų tikslams pasiekti ir formuoti 
bei puoselėti nuoširdžius, geranoriškus, atsakomybe, 
pareigingumu ir pasitikėjimu grindžiamus akademi-
nės bendruomenės santykius.

tyrimo rezultatų analizė parodys, kokie biome-
dicinos mokslų studijų srities studentų adaptacijos 
ypatumai utenos kolegijoje, ką reikia tobulinti, no-
rint pasiekti gerų studijų rezultatų.

Tyrimo metodika
tyrimas buvo vykdomas 2014 m. spalio mėne-

sį. Jame dalyvavo 112 utenos kolegijos Medicinos 
fakulteto biomedicinos mokslų studijų srities nuo-
latinių studijų pirmo kurso studentų. tyrimo imtis 
– tikslinė, patogioji. tyrimui naudota anketa iš 20 
klausimų (dėl apimties apribojimų pateiksime tik 
pagrindinius tyrimo rezultatus). Anketa suskirsty-
ta į atskirus blokus: studentų nuomonė apie studi-
jų pradžią ir fakulteto informacijos pasiekiamumą, 
edukacinės aplinkos įtaka studentų adaptacijai, 
veiksniai, turintys didžiausią įtaką adaptacijos eigai,  
problemos, kylančios adaptacijos metu. Apklausoje 
dalyvavo respondentai iš skirtingų studijų programų 
(Bendrosios praktikos slauga, Kineziterapija, Kos-
metologija, Dantų technologija, Odontologinė prie-
žiūra, Burnos higiena), kurios turi savitą specifiką. 
4 Бapбaшobа, З. И. Адаптация человека как  биологическая 
проблема. Академия наук СССР. 1972.

Tyrimo rezultatų  analizė
tyrimu buvo siekiama respondentų nuomonės 

įvairovės įvertinant studijų programų pasirinkimo 
motyvus, studijų metu plėtojamus gebėjimus, veiks-
nius, turinčius didžiausią įtaką adaptacijos eigai, bei 
problemas, kylančias adaptacijos metu. 

1. studentŲ nuomonės 
pasiskirstymas apie studiJŲ 
pradŽios ypatumus

tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma į kole-
giją stojusių pirmo kurso studentų šią instituciją pa-
sirinko todėl, kad nori būti šios srities specialistais 
(58 %), geros įsidarbinimo perspektyvos (28 %), 14 
proc. teigia, kad įstojo atsitiktinai (žr. 1 pav.). 

1 pav. Respondentų nuomonė apie tai, kokie 
jų studijų programų pasirinkimo motyvai, 

pasiskirstymas

Galima teigti, kad pagrindinis studijų programos 
pasirinkimo motyvas – būti geru šios srities specia-
listu bei motyvas, kad pasirinkta studijų programa 
siejasi su asmeniniais poreikiais. Šiandieninio žmo-
gaus poreikius veikia ir keičia sparti mokslo, techno-
logijų, informacijos, kultūros raida ir kaita.

Analizuojant studentų nuomonę apie studijų 
pradžią, paaiškėjo, kad didžioji dalis (84 %) respon-
dentų nurodė, jog studijuoti yra sunkiau nei tikėjosi, 
10 proc. respondentų  rado tai, ko tikėjosi, studijuo-
ti lengviau, nei tikėjosi, yra 4 proc. studentų. Apie 
studijas dar nesusidarė jokios nuomonės 2 proc. res-
pondentų (žr. 2 pav.).

2 pav. Respondentų nuomonės apie studijų pradžią 
kolegijoje pasiskirstymas

Galima daryti išvadą, jog daugumai studentų 
studijuoti utenos kolegijoje yra sunkiau, nei tikėjosi. 
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Kolegijoje studentai tikisi įgyti gerų praktinių įgū-
džių ir profesinei veiklai reikalingų žinių.

3 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas apie 
apsisprendimą studijuoti Utenos kolegijoje

Renkantis studijas svarbūs ir asmens interesai – 
tai pažintinio poreikio pasireiškimo forma, kuri už-
tikrina asmenybės kryptingumą, t. y. veiklos tikslų 
suvokimą ir pažintinę orientaciją.

Remiantis šiais duomenimis, galima teigti, jog 
dauguma studentų (visiškai sutinku –32 %; sutinku 
– 50 %) yra patenkinti savo apsisprendimu studijuoti 
šiame fakultete (žr. 3 pav.).

2.  studentŲ nuomonė apie Fakulteto 
inFormaciJos pasiekiamumĄ

Kad pirmakursiai greičiau adaptuotųsi naujoje 

vietoje, didelę reikšmę turi informacija apie studijas. 
94 proc. studentų teigė, kad jie gauna pakankamai 
informacijos apie paramą studentams, 80 proc. stu-
dentų teigė, jog gauna pakankamai informacijos apie 
studijų rezultatų vertinimo tvarką, 78 proc. studentų 
nurodė, kad pradėdami studijas buvo supažindinti 
su studijų programos tikslais ir turiniu (žr. 4 pav.). 

nepaisant teigiamų respondentų vertinimo, fa-
kulteto administracija turėtų atkreipti dėmesį į pas-
kaitų tvarkaraščio spragas, į auditorijose esančios 
aparatūros techninį parengimą.

3. edukacinės aplinkos Įtaka 
studentŲ adaptaciJai

Studijuojančiųjų nuomonei bei įvertinimui tirti 
klausimyne buvo pateikti studijų metu plėtojamus ge-
bėjimus, akademinį bendradarbiavimą apibrėžiantys 
indikatoriai ir kolegijos studijų bazę savarankiškam 
darbui atspindintys teiginiai. teiginiams suteikti in-
tervalinės skalės įverčiai, palankumo – nepalankumo 
diapazone nuo 1 (neigiamai) iki 5 (teigiamai).

Atlikus respondentų atsakymų analizę paaiškėjo, 
kad studentai geriausiai vertina iš studijų metu plė-
tojamų gebėjimų šiuos: paskaitose pateikiama infor-
macija yra naudinga (5 balais įvertino) 40 proc. ir (4 
balais įvertino) 48 proc. respondentų; studentai žino 
atsiskaitymo grafikus (5 balais įvertino) – 32 proc. ir 
(4 balais įvertino) 62 proc. respondentų (žr. 5 pav.).

4 pav. Respondentų nuomonės apie fakulteto informacijos pasiekiamumą pasiskirstymas

Pradėdamas
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6 pav. Respondentų nuomonės apie akademinį 
bendradarbiavimą (nuo 1 iki 5 įverčių palankumo-

nepalankumo diapazone) pasiskirstymas

Atlikus respondentų atsakymų analizę paaiškėjo, 

jog akademinį bendradarbiavimą apibrėžiantys tei-
giniai: kolegijoje įgijau naujų draugų (80 %), galiu 
konsultuotis su dėstytojais, administracija (60 %) – 
teiginiai, turintys aukščiausius įverčius (žr. 6 pav.).  

Analizuojant kolegijos studijų bazę savarankiš-
kam darbui, studentai palankiausiai vertino tai, jog 
yra techninės galimybės studijų medžiagą kopijuoti 
(78 %), studijoms naudoja elektroninį paštą (84 %), 
sudarytos galimybės naudotis mokymosi medžiaga 
(58 %); (žr. 7 pav.).  

tyrimas atskleidė poreikį vertinti ir analizuo-
ti edukacinę aplinką, diegti edukacines inovacijas į 
studijų procesą, užtikrinant studijų proceso tobu-
linimo sistemingumą, daugiau dėmesio skirti ben-
drųjų gebėjimų (loginio mąstymo, aktyvumo, etikos 
kompetencijos, savarankiškumo, gebėjimo dirbti 

5 pav. Respondentų nuomonės apie  studijų metu plėtojamus gebėjimus (nuo 1 iki 5 įverčių palankumo-
nepalankumo diapazone) pasiskirstymas

7 pav. Respondentų nuomonės apie kolegijos studijų bazę savarankiškam darbui (nuo 1 iki 5 įverčių 
palankumo-nepalankumo diapazone) pasiskirstymas
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komandoje, kūrybiškumo ir t. t.) ugdymui; padėti 
studentams išsiugdyti teigiamą mokymosi motyva-
ciją, tobulinti bendražmogiškąsias vertybes.

Galima konstatuoti, kad adaptacijos procese 
svarbų vaidmenį atlieka  tiek studijų metu plėtojami 
gebėjimai, tiek akademinis bendradarbiavimas bei 
kolegijos studijų  bazė savarankiškam darbui. 

4. Veiksniai, turintys didŽiausiĄ 
ĮtakĄ adaptaciJos eiGai

Socialinių veiksnių pagrindą sudaro bendra-
vimas ir su juo susijusios problemos. Šiuolaikinis 
jaunimas turi nepakankamai bendravimo įgūdžių, 
jaučia atitolimą nuo akademinės grupės draugų, 
ryškėjanti konkurencinė kova apsunkina studen-
tų adaptaciją kolegijoje. todėl vienu iš svarbiausių 
aukštojo mokslo principų tampa ne tik dėstytojų ir 
studentų bendradarbiavimas studijų procese, bet ir 
santykiai su kitais studentais. tyrimas parodė, kad 
studentų tarpusavio santykiai (64 %) yra pagrindinis 
veiksnys, turintis didžiausią įtaką adaptacijos eigai. 
30 proc. respondentų pasirinko kitą veiksnį – studijų 
aplinką ir sąlygas (žr. 8 pav.). 

8 pav. Respondentų nuomonės apie veiksnius, 
turinčius didžiausią įtaką adaptacijos eigai, 

pasiskirstymas
Mokslinėje literatūroje išskiriamos grupės veiks-

nių, nulemiančių asmens pasirinkimą. tai socialiniai-
ekonominiai, pedagoginiai ir psichologiniai veiksniai. 
Apibendrinant galima teigti, jog utenos kolegijos bio-
medicinos studijų srities pirmo kurso studentai, nors 
ir susiduria su tam tikrais sunkumais, gana greitai pri-
sitaiko prie naujų studijų sąlygų. Adaptacijos procesą 
kolegijoje galima valdyti ir palengvinti gerinant stu-
dentų bendradarbiavimą su dėstytojais bei gerinant 
studijų proceso organizavimą.

9 pav. Studentų tarpusavio santykių vertinimas
Analizuojant respondentų nuomonę apie studen-

tų tarpusavio santykius, paaiškėjo, kad dauguma – 
72 proc. juos įvardijo kaip draugiškus. nebuvo nei 
vieno atsakymo apie konfliktiškus, nedraugiškus 
santykius grupėje (žr. 9 pav.).

Galima daryti prielaidą, kaip ir rašoma utenos 
kolegijos studentų  Etikos kodekse, kad „studentų 
tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei 
akademinio solidarumo principais“.

5. proBlemos, kylančios 
adaptaciJos metu

Kitu tyrimo klausimu buvo siekiama išsiaiškin-
ti respondentų nuomonę apie problemas, kylančias 
studijų procese. tyrimo rezultatai pasiskirstė taip: 
46 proc. respondentų  pažymėjo, kad trūksta įvaires-
nių darbo metodų ir formų, 26 proc. teigė, kad pasi-
genda nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo 
tarp studentų ir dėstytojų (žr. 10 pav.). 

10 pav. Respondentų nuomonių apie problemas, 
kylančias adaptacijos metu kolegijoje,  pasiskirstymas

Darome prielaidą, kad dauguma apklaustųjų studi-
jų procese pasigenda geresnio organizuotumo, infor-
matyvumo, išsamumo ir nuoseklumo, kas ypač svarbu 
pirmo kurso studentams adaptaciniame periode. 

Respondentų taip pat buvo klausiama, su kokio-
mis studentų problemomis jie susiduria adaptacijos 
periodu utenos kolegijoje. tyrimo rezultatai at-
skleidė, kad 42 proc. respondentų akcentuoja laiko 
trūkumą, 36 proc. kaip problemą įvardijo dėstytojo-
draugo-konsultanto nebuvimą. Kolegijoje studijuo-
jantiems pirmo kurso studentams daug problemų 
taip pat sukelia tėvų ir artimųjų ilgesys – 18 proc. 
(žr.11 pav.).

 

11 pav. Studentų problemos, su kuriomis jie 
susiduria adaptacijos periodu Utenos kolegijoje
 
Galima konstatuoti, kad pirmo kurso studentai 
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susiduria su skirtingomis adaptacinėmis problemo-
mis: studentams trūksta laiko, dėstytojų pagalbos, 
patarimų, slegia artimųjų ilgesys, tai apsunkina jų 
adaptacijos procesą utenos kolegijoje. Būsimų bio-
medicinos mokslų studijų srities specialistų profesi-
nis interesas pasireiškia kaip poreikis susipažinti su 
profesija ir praktiniu noru pasirengti gyvenimui.

išVados

Pasirinkimą studijuoti fakultete lėmė studentų 
noras tapti geru pasirinktos srities specialistu. Dau-
guma respondentų pažymėjo, kad studijuoti utenos 
kolegijoje yra sunkiau, nei tikėjosi.

ištyrus studentų nuomonę apie fakulteto infor-
macijos pasiekiamumą, paaiškėjo, kad dauguma 
respondentų gauna pakankamai informacijos apie 
paramą studentams, studijų rezultatų vertinimo 
tvarką, studijų programos tikslus ir turinį.

Įvertinus edukacinės aplinkos įtaką studentų 
adaptacijai, paaiškėjo, kad studijų metu plėtojami 
gebėjimai, akademinis bendradarbiavimas ir kolegi-
jos studijų bazė savarankiškam darbui atlieka svarbų 
vaidmenį adaptacijos procese.

Studentų tarpusavio santykiai – pagrindinis veiksnys, 
turintis didžiausią įtaką studentų adaptacijos eigai.

Studentai susiduria ir su šiomis adaptacijos pro-
blemomis: jiems trūksta laiko, dėstytojų pagalbos ir 
įvairesnių darbo metodų bei formų,  juos slegia ar-
timųjų ilgesys.
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adaptation peculiarities oF students oF Biomedical studies oF utena uniVersity 
oF applied sciences

Vida Bartašiūnienė, Zita petravičienė

summary
After choosing studies at higher school, students deal with number of adaptation problems, i.e. they have to adapt 

to the new environment, the new forms of learning, based on independent work, new relations with social groups, a 
new status and other factors. This article analyzes the survey of students of Biomedical studies of utena university of 
Applied Sciences about their studies, access to the information, developing  abilities,  factors having the greatest impact 
on students’ adaptation and rising problems. Problem of the research – adaptation peculiarities of students of Biome-
dical studies of utena university of Applied Sciences  and how they occur in the first year of study.

Object of the research – adaptation peculiarities of students of biomedical studies of utena university of Applied 
Sciences.

Aim of the research – to investigate adaptation peculiarities of students of biomedical studies of utena university 
of Applied Sciences.

Objectives of the research:
1. to present students’ opinion on the peculiarities at beginning of studies;
2. to investigate the students’ view on access to the information;
3. to evaluate the influence of educational environment on  student’s  adaptation;
4. to reveal the factors that mostly influence process of adaptation;
5. to analyze the problems that arise during the adaptation period.
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Methods of the research:
1. Analysis of literature; 
2. Analysis of written survey. 
The research involved 112 full-time first-year biomedical studies students of Health and Social Care faculty of ute-

na university  of Applied Sciences.
   The main conclusions of the research: 1. The choice of studies at the faculty was determined by students wish to 

become a good professional in the chosen field. The majority of respondents noted - to study at utena university  of 
Applied Sciences is harder than expected. 2. Analysis of students’ opinion on access to faculty information showed 
that the majority of respondents receive sufficient information about the support for students, evaluation procedures 
of study results, study program objectives and content. 3. Assessment of the influence of educational environment 
showed, that abilities developed during studies, academic cooperation and college study base for independent work  
play important role in the adaptation process. 4. Relationship of students – a key factor that has the greatest impact on 
students’ adaptation process. 5. Students are facing these adaptation problems: lack of time, teachers‘ support, a wider 
range of working methods and forms, depressive longing for close ones.

Keywords: adaptation, motives of choises, access to information, develop skills.
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ĮVadas 

Įvairiuose visuomenės raidos tarpsniuose žmonės 
skirtingai suvokė demokratiją ir vieną jos pasireiški-
mų formų – savivaldą. tai priklausė nuo gyventojų 
politinio brandumo, laikotarpio savybių, teisės kul-
tūros ir kitų veiksnių. 

Vietos savivalda, kaip valstybinės santvarkos pa-
grindas, yra viena iš svarbiausių mūsų demokratijos 
sudėtinių dalių, todėl į vietos savivaldos reikalų tvar-
kymą yra įtraukiami piliečiai. Vykstant decentralizuo-
tam sprendimų priėmimo procesui, Hansen K.1 teigi-
mu, vietos savivaldybės tarybos nariai privalo rūpin-
tis visais viešaisiais savivaldybės reikalais dėl garantijų 
suteikimo piliečiams išreikšti nuomonę ir interesus.

Piliečių skatinimą įsitraukti ir aktyviai  dalyvau-
ti inicijuojant politines darbotvarkes per taikomas 
elektronines paslaugas (internetines apklausas, in-
ternetinius tyrimus, virtualius politikos forumus ir 
pan.) akcentuoja ir Lee, J. bei Kim, S.2, analizuodami 
2009 m. vykdyto Pietų Korėjoje tyrimo Called Che-
on Man Sang Sang Oasis (toliau – Oasis) rezultatus. 
Administravimo programa Oasis suteikia galimybę  
šios šalies piliečiams aktyviai dalyvauti ir teikti pa-
siūlymus programos iniciatorei Pietų Korėjos vy-
riausybei, o vyriausybei – reaguoti į piliečių porei-
kius ir rūpintis jų interesais. 

Lietuvoje taip pat vyksta planavimo procesas ir 
ypatingas dėmesys yra skiriamas strateginiam pla-
1 Hansen, K. Local Councillors: between Local „Government“ 
and Local „Governance“. Public Administration, 79 (1), p. 
105–123. 
2 Lee, J., & Kim, S. (2014). Active Citizen E-Participation in 
Local Governance: Do Individual Social Capital and E-Partici-
pation Management Matter? System Sciences (HICSS), System 
Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference.

Vaiva BuiVydienė
Kauno technologijos universitetas

raseiniŲ raJono saViValdyBės administraVimo darBŲ 
optimiZaVimo ir ViZualiZaciJos VeiksminGumas

anotacija. Vietos savivalda realiausiai atspindi ekonominę, politinę, kultūrinę, socialinę rajono aplinką, todėl naujų 
technologijų atsiradimas skatina ne tik rinkų ir pokyčių formavimąsi, bet ir poreikį optimizuoti įvairias veiklos sritis.  

Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybėse, nuosekliai vykdant strateginį planavimą, yra įgyvendinami ilgalaikiai 
projektai ir lėšų iš įvairių Europos Sąjungos (ES) fondų pritraukimas bei įsisavinimas. tai suteikia realią galimybę 
padidinti šalies ekonominį augimą ir visuomenės gerovę bei gerinti piliečiams teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo straips-
niu siekiama nustatyti Raseinių rajono savivaldybės administravimo darbų optimizavimą ir galimą vizualizaciją šioje 
srityje.

Raktažodžiai: savivaldybė, informacinės komunikacinės technologijos, strateginis planavimas, Europos 
Sąjunga.

navimui. Mūsų šalies Vyriausybei teisės aktuose 
įtvirtinant vykdomųjų valdžių funkcijas yra svarbu 
ištirti, ar vietinė vykdomoji valdžia vykdo strategi-
nį planavimą, kokie yra jau atlikti darbai ir kas gali 
būti numatyta perspektyvoje. Stebint šį procesą gali-
ma įžvelgti, kaip vyksta pokyčiai atskirose srityje, ir 
numatyti, kokia galima vizualizacija optimizuojant 
darbus konkrečioje savivaldybėje. Reikia pažymėti 
ir tai, jog vykdant strateginį planavimą savivaldybė-
je yra svarbi savivaldos gyventojų ir joje įsikūrusių 
įstaigų bei organizacijų nuomonė (nesvarbu, ar tai 
viešasis sektorius, ar verslo įmonė). 

Straipsnio mokslinė problema yra parinkti admi-
nistravimo darbų seką ir vizualizavimo lygį, tai pa-
gelbėtų priimti  laiku  racionalius vadybinius spren-
dimus. 

Straipsnio tikslas – atskleisti ir išanalizuoti šalies 
savivaldybes Raseinių rajono savivaldybės pavyz-
džiu per sampratos, principų, funkcijų, strateginio 
planavimo suvokimą, įžvelgiant savivaldybės terito-
rijoje esančių institucijų svarbą savivaldybės veikloje 
bei detaliau išanalizuoti savivaldybės kasdieniuose 
darbuose taikomas it dėl laiku atliktų  vadybinių 
sprendimų palengvinimo.

Uždaviniai:
1. Detaliau pateikti savivaldos ir vietos savivaldos 

sampratas, išskiriant savivaldos principus, instituci-
jas, funkcijas, strateginį planavimą;

 2. išanalizuoti vienos iš 60-ties Lietuvos teritori-
joje esančių savivaldybių – Raseinių rajono savival-
dybės – dirbančių asmenų (žvalgomosios apklausos 
respondentų) turimas iKt žinias ir darbe naudoja-
mas it dėl darbų administravimo ir duomenų vizu-
alizacijos šioje srityje.
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Darbo ir tyrimo metodai: darbe naudojami ap-
rašomasis, lyginamoji ir teisės tekstų bei mokslinės 
literatūros analizės metodai. Kiekybiniai duomenys 
rinkti vykdant Raseinių rajono savivaldybės žvalgo-
mąjį tyrimą (internetinę apklausą), o duomenų ana-
lizė atlikta taikant matematinės ir statistinės analizės 
metodus bei programinį paketą SPSS.

1. saViValdos ir Vietos saViValdos 
teoriniai aspektai, strateGinis 
planaVimas

Pagrindinės sąvokos apie vietos savivaldos ir sa-
vivaldybės sampratą yra įteisintos Lietuvos Respu-
blikos Seimo 1994 m. priimtame Vietos savivaldos 
įstatymo (aktuali redakcija 2015-04-14) pirmo skirs-
nio trečio straipsnio 1 ir 2 punktuose3, kurie teigia, 
jog  „Savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės 
teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruo-
menė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, 
įgyvendinamą per to valstybės teritorijos adminis-
tracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą sa-
vivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas 
vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įs-
taigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo“, o 
Vietos savivalda yra apibūdinama kaip „įstatymo 
nustatyto valstybės teritorijos administracinio vie-
neto nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi 
Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, savitvarką ir 
savaveiksmiškumą pagal Konstitucijos ir įstatymų 
apibrėžtą kompetenciją“. tuo tikslu, pagal LR teri-
torijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą 
(aktuali redakcija 2015-03-25), mūsų šalies teritorija 
yra padalyta į 60 atskirų savivaldybių, turinčių teisę 
savarankiškai įgyvendinti viešąjį administravimą bei 
vykdyti savivaldos teisės įgyvendinimą. Kad Lietu-
vos administraciniuose vienetuose yra suformuo-
ta valdymo sistema, mums patvirtina G. Žilinskas, 
teigdamas, jog „savivaldos sistema, organizuojama 
žemesnės pakopos administraciniuose vienetuose 
(savivaldybėse), ir vietinio valdymo sistema, kurią 
aukštesnės pakopos vienetuose (apskrityse) organi-
zuoja Vyriausybė“4. 

Vietos savivaldos paskirtis – įgyvendinti vykdo-
mosios valdžios funkcijas. Analizuojant savivaldą 
teoriniu aspektu galima teigti, jog vietos savivaldos 
objektas yra viešasis administravimas (LR vietos 
viešojo administravimo įstatymas, 1999). Esant savi-
valdos teisei neatsiejamai nuo institucijų, kurios šią 
teisę įgyvendina (pagal vykdomosios valdžios ins-
titucijų hierarchinę sistemą) (1 pav.), savivaldybės 
institucijos yra priskiriamos vietinės vykdomosios 
valdžios institucijoms.
3 LR vietos savivaldos įstatymas. 1994. Aktuali redakcija 2015-
04-14. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=494124 [žiūrėta 2015-04-27].
4 Žilinskas, G. Vietos savivaldos sistema. Kaunas, technologija. 
2009, 93 p.

1 pav.  Vykdomosios valdžios institucijų hierarchija

Viešojo administravimo įstatyme (aktuali redak-
cija 2014-06-27) yra nustatyta ir viešojo adminis-
travimo subjektų sistema, pagal kurią savivaldybių 
administravimo subjektus sudaro viešojo adminis-
travimo subjektai, veikiantys kaip savivaldybių insti-
tucijos ar įstaigos, jų pareigūnai ar valstybės tarnau-
tojai bei savivaldybių bendruomenės ir jose (savival-
dybėse) įsikūrusios  bendruomeninės organizacijos 
(asociacijos).  

Šios viešojo administravimo institucijos (tarp jų 
ir seniūnijos su seniūnais, bendruomenių atstovai) 
padeda savivaldybės teritorijoje esančioms vietos 
savivaldos institucijoms ne tik palaikyti viešąją tvar-
ką, bet ir kartu su jomis (institucijomis) įgyvendina 
mūsų šalyje galiojančius teisės aktus. 

G. Žilinskas teigia, kad „vietos savivaldos insti-
tucijų struktūrų skirtumus lemia valdingų įgalioji-
mų nustatymas, tarpusavio santykių tarp atstovau-
jamosios ir vykdomosios institucijų organizavimo 
būdas, tam tikro visuomenės, valstybės ir teritorinės 
bendruomenės tikslai“5. Dėl tokių priežasčių galimi 
įvairūs vietos savivaldos institucijų organizaciniai 
modeliai. Vienas iš jų pateiktas 2 pav.  

Vietos savivaldos institucijas, jų kompetenciją, 
veiklos formas ir santykius su kitomis institucijo-
mis ir teisines garantijas apibrėžia Vietos savivaldos 
įstatymo (aktuali redakcija 2015-04-14) ketvirtasis 
skirsnis, kuriame yra numatytos šios vietos savival-
dos institucijos:

renkama atstovaujamoji – savivaldybės tary-•	
ba;
vykdomoji – savivaldybės meras ir savivaldy-•	
bės administracijos direktorius;
kontrolės – savivaldybės kontrolierius ir (ar) •	
savivaldybės centralizuotas  vidaus auditas.

Vietos savivalda, kaip valstybinės santvarkos pa-
grindas, yra viena iš svarbiausių mūsų demokratijos 
sudėtinių dalių. Kai į valstybės reikalų tvarkymą yra 
įtraukiami piliečiai, šalyje yra sustiprinama demo-
kratija (gr. demokratia – liaudies vadžia; valdžia fak-
5 Žilinskas, G. Vietos savivaldos sistema. Kaunas. technologija. 
2009, 93 p.
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tiškai ar formaliai kylanti iš visuomenės (bendruo-
menės daugumos valios)6, ir pagal mūsų šalies 1992 
m. piliečių referendumu priimtą LR Konstituciją 
((Konstitucija) (aktuali redakcija nuo 2014-01-24)) 
atsispindi tolygus valdžių pasidalijimas. 

Vietos savivalda, kaip žemiausia demokratinės 
valstybės santvarkos pakopa, yra struktūriškai lygia-
vertis mūsų įvairialypės visuomenės lygmuo7. todėl 
savivalda reiškia savivaldybių teisę savo nuožiūra bei 
lėšomis spręsti visus vietinius savivaldybių reikalus 
pagal galiojančius įstatymus dalyvaujant demokratiš-
kai išrinktai savivaldybei atstovaujančiai institucijai 
(vadinamoji savivaldybių bendroji kompetencija). Ši 
decentralizuoto (decentralizacija – dalies centrinės 
valdžios funkcijų perleidimas, priklausymas vietos 
valdžios organams) politinio sprendimų priėmimo 
bei valdymo forma atspindi labiausiai vietos sąly-
gomis ir piliečiams pritaikytą demokratijos pakopą, 
kurią instituciškai laiduoja mūsų Konstitucija8.

Pagal mūsų šalies Konstitucijos pirmą straipsnį 
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė 
respublika ir mes tuo galime didžiuotis. Vadovau-
jantis demokratiniu principu piliečiai yra įtraukiami 
į valdymo procesą bei sprendimų priėmimą. 

LR piliečių referendumu 1992 metų spalio 25 d. 
priimta LR Konstitucija suteikė esminę pertvarką 
mūsų šalies vietos savivaldoje, nes šiame pagrindi-
6 Tarptautinių žodžių žodynas. Sudarytojai: Bendorienė, A., Bo-
gušienė, V., Dagytė, E., et. al.  Vilnius. Alma littera. 2008. 
7 Konrad-Adenauer-Stiftug, V. Savivaldybių praktinės politikos 
pagrindai. Pirmoji dalis: Pilietis ir savivaldybė. Vilnius. nPĮ Sa-
vivalda. 1995.
8 Tarptautinių žodžių žodynas. Sudarytojai: Bendorienė, A., Bo-
gušienė, V., Dagytė, E., et. al.  Vilnius. Alma littera. 2008.

niame teisės akte (10 skirsnio 119–124 straipsniai) 
yra įtvirtintos Konstitucinės normos dėl vietos savi-
valdos ir valdymo. 

LR Seimas 1994 m. liepos mėnesį priėmė du svar-
bius įstatymus – Vietos savivaldos (aktuali redakcija 
nuo 2014-06-27) ir teritorijos administracinių vie-
netų ir jų ribų (aktuali redakcija nuo 2010-04-10). 
Įsigaliojus šiems įstatymams, Lietuvoje buvo įsteigta 
60 savivaldybių – 60 valstybės teritorijos adminis-
tracinių vienetų, turinčių juridinio asmens statusą 
bei Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendi-
namą per savivaldos tarybą. Vertinant savivaldybių 
tarpusavio bendradarbiavimą, jų subūrimą į visumą 
ir vietos savivaldos mūsų šalyje stiprinimą 1995 m. 
įkurta Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), kuri 
padeda spręsti savivaldybių interesus LR Seime ir 
Vyriausybėje.

Akcentuojant LSA veiklą reikia pažymėti, kad 
1996 m. spalio 25 d. LSA tarybos nutarimu buvo 
nuspręsta leisti LSA leidinį „Savivaldybių žinios“ 
(šio leidinio steigėjos yra savivaldybės, priėmusios 
sprendimus savo tarybose), o leidinio partneriai – 
bendruomenininkai, savivaldybių tarybų nariai, vie-
šųjų ryšių ir savivaldybių skyrių darbuotojai, verslo, 
komunalinio ūkio, šilumos, vandens tiekėjų asocia-
cijų, Statistikos departamento, ministerijų atstovai, 
Seimo komitetų nariai. Savaitraštyje vykdomos LSA 
apžvalgos, nešališkai pateiktos pozicijos ir opozici-
jos bei bendruomenininkų ir seniūnų nuomonės 
leidžia patobulinti organizacinę savivaldos veiklą, 
teisingiau paskirstyti lėšas ir iš dalies daryti įtaką  
šalies valdžios priimamiems sprendimams. Valdžia 

2 pav.  Savivaldybės institucijų schema  
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turi susikalbėti su savo piliečiais, o piliečiai – su 
savo rinktąja valdžia. Pagal mūsų šalyje galiojančius 
Vietos savivaldos (1994) ir Viešojo administravimo 
(1999) įstatymus – savivaldybės yra viešieji juridiniai 
asmenys, įgalioti atlikti viešąjį administravimą pagal 
viešojo administravimo įstatymo (aktuali redakcija 
nuo 2014-06-27) nustatytą tvarką ne tik savivaldy-
bių bendruomenėms, bet ir savivaldybėse įsikūru-
sioms bendruomeninėms organizacijoms.

 Konstitucijos (aktuali redakcija nuo 2014-01-24) 
120 straipsnyje numatyta, kad savivaldybės veikia 
laisvai ir savarankiškai, neperžengdamos joms įsta-
tymų nustatytos kompetencijos ribų, todėl vietos sa-
vivaldos institucijoje (atstovaujamosiose – tarybose 
bei vykdomosiose – merų, valdybų ir pan.) yra Vie-
tos savivaldos įstatyme (aktuali redakcija nuo 2015-
04-14) nustatyti pagrindiniai principai, kuriais grin-
džiama vietos savivalda. 

Vienas iš savivaldos principų teigia, jog būtinas 
„savivaldybės gyventojų dalyvavimas tvarkant vie-
šuosius savivaldybės reikalus“, todėl mūsų šalies sa-
vivaldybės institucijos (savivaldybių tarybos  (atsto-
vaujamosios institucijos) ir joms atskaitingi vykdo-
mieji organai) privalo sudaryti sąlygas savivaldybės 
gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svars-
tant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, 
susirinkimus, sueigas, viešąjį peticijų nagrinėjamą ir 
kitais būdais skatinti kitas pilietinės iniciatyvos for-
mas. todėl būtina akcentuoti, kad rinkimai sudaro 
sąlygas piliečiui ne tik pareikšti savo valią (dėl ats-
tovavimo jo interesams savivaldybėje), bet ir juose 
dalyvaujant išreikšti savivaldybės teritorijoje gyve-
nančių ir turinčių rinkimų teisę piliečių valią. tokią 
teisę piliečiai turi pagal Konstitucijos (aktuali redak-
cija nuo 2014-01-24) 119 straipsnį, kuris teigia, jog 
„savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems 
valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji 
įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. 
Savivaldybių tarybų nariais LR piliečius ir kitus nuo-
latinius administracinio vieneto gyventojus pagal 
įstatymą ketveriems metams renka LR piliečiai ir kiti 
nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai“9. 

 Kiekvieno savivaldybės piliečio teisė (Konstitucijos 
33 straipsnis) – pateikti savivaldos organams siūlymus 
dėl gerinimo ar kritikavimo savivaldos darbo. todėl, 
norėdamos nepažeisti savo piliečių (o kartu ir rinkėjų) 
teisių, savivaldybės yra priverstos laikytis vietos savi-
valdos principų, susijusių su „veiklos skaidrumu, vie-
šumu ir reagavimu į piliečių (savivaldybės gyventojų) 
nuomonę tuo pačiu užtikrinant galimybę nepažeisti 
ir gerbti žmogaus teisę ir laisvę“ bei „žmogaus teisių 
ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo“. Be to, savivaldy-
bės vykdomųjų institucijų sprendimai yra grindžiami 
įstatymais, priimami savivaldybės institucijų projektai 
bei sprendimai yra skelbiami viešai, todėl kiekvienas 
9 LR Konstitucija. 1992. Aktuali redakcija 2014-01-24, Pri-
eiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=465070 [žiūrėta 2015-04-15].

savivaldybės pilietis gali pareikšti savo nuomonę ar 
motyvuotą paklausimą ir sulaukti išsamaus paaiškini-
mo, kas ir kodėl daroma. Savivaldybių internetiniuose 
puslapiuose savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės 
viešojo administravimo subjektų veikla (pagal vieną iš 
Vietos savivaldos įstatymo (1994) 4 straipsnyje pateiktų 
principų) turi būti suprantama ir aiški savivaldybės gy-
ventojams bei jos bendruomenės nariams, nes priima-
mi sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių 
ir laisvių, lygių galimybių.

Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos pri-
imami sprendimai įgalina savivaldybes laikytis ir 
„savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo 
savivaldybės tarybai“ principo. Vietos savivaldos 
įstatymo (aktuali redakcija nuo 2015-04-14) 7 skirs-
nio 29 straipsnyje10 yra teigiama, jog „savivaldybės 
vykdomoji institucija – savivaldybės administracijos 
direktorius, savivaldybės administracijos pavaduo-
tojai (jei ši ar šios pareigybės yra steigiamos ir šioms 
pareigybėms yra suteikiami vykdomosios institu-
cijos įgaliojimai“. Vadinasi, remiantis Vietos savi-
valdos įstatymu (1994), administracijos direktorius 
vadovauja savivaldybės administracijai ir tiesiogiai 
bei asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir 
savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savo 
savivaldybės teritorijoje pagal jo kompetencijai pri-
skirtus klausimus. Be to, kiekvienos LR savivaldybės 
taryba (reglamento nustatyta tvarka) prižiūri savi-
valdybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, 
tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas 
savivaldybėms) funkcijas.

Vietos savivaldos įstatymo (aktuali redakcija nuo 
2015-04-14) 1 skirsnio 4 straipsnyje11 yra akcentuo-
tas dar vienas vietos savivaldos principas, kuris tei-
gia, kad yra „savivaldybės tarybos viršenybės prieš 
jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias instituci-
jas. Savivaldybės taryba turi įgaliojimus kontroliuoti 
jos sudarytas ir jai atskaitingas savivaldybės vykdo-
mąsias institucijas“. Ši nuostata patvirtina anksčiau 
išdėstytą mintį dėl esančių reglamentų (atskirų tai-
syklių, aprašų, nuostatų ar tvarkų) konkrečioms si-
tuacijoms ar sprendimams įgyvendinti, nes savival-
dybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo admi-
nistravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausi-
mais priimti sprendimai turi atitikti šalies įstatymų 
ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių ko-
miteto pirmininko V. Bukausko 2013 m. birželio 19 
d. teikimu, buvo pateiktas Seimui svarstyti Vietos 
savivaldos įstatymo 4, 6, 16, 17, 20, 29, 32, 35, 50, 
51 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo 
papildymo trečiuoju skirsniu įstatymas, kuris buvo 

10 LR vietos savivaldos įstatymas. 1994. Aktuali redakcija 2015-
04-14. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=494124 [žiūrėta 2015-04-27].
11 LR vietos savivaldos įstatymas. 1994. Aktuali redakcija 2015-
04-14. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=494124 [žiūrėta 2015-04-27].
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papildytas nauju 11 punktu12 – „plėtros ir veiklos 
planingumo“, įsigaliojusiu nuo 2014 m. spalio 1 d. 
Savivaldybės savo veiklą vykdo pagal tarpusavyje 
suderintus skirtingos trukmės teritorijų, strateginio 
ir finansinio planavimo dokumentus, į kurių rengi-
mą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą (stebėse-
ną, ataskaitų svarstymą) įtraukiami ir savivaldybės 
gyventojai“. Be to, mūsų šalies Vyriausybė, remda-
masi Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų 
programa, vykdydama konkrečių darbų planavimo 
eiliškumą, buvo numačiusi iki 2014 m. balandžio 1 
d. patvirtinti Strateginio planavimo savivaldybėse 
rekomendacijas. 2014 m. gruodžio 15 d. LR Vyriau-
sybės nutarimu nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo 
savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ buvo 
priimtas teisės aktas, kurio svarba yra ta, kad šiuo 
teisės aktu yra siekiama pakelti strateginio valdymo 
savivaldybėse kultūros lygį, numatyti ne tik visuoti-
nės kokybės vadybos principus, bet ir savivaldybės 
veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą matuojančius 
metodus, analizuoti savivaldybės politikų, savival-
dybės administracijos, visuomeninių organizacijų 
ir kitų savivaldybės bendruomenės atstovų sąveikos 
formas bei kitas pažangias priemones ir metodus dėl 
savivaldybių strateginio planavimo proceso nuose-
klumo užtikrinimo.
12 Bukauskas, V.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
4, 6, 16, 17, 20, 29, 32, 35, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papil-
dymo bei įstatymo papildymo trečiuoju skirsniu įstatymas. 2013. 
Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=451662 [žiūrėta 2015-03-25]. 

Kodėl reikalingas strateginis planavimas? Kas yra 
svarbu planuojant? Į šiuos klausimus atsakymą pa-
deda surasti straipsnio „Strateginio planavimo pažan-
ga Lietuvoje“ autorė  Jukštaitė i., kuri teigia, jog „vis 
dar vyrauja nuomonė, kad strateginis planavimas tik 
formalumas, padedantis gauti finansavimą iš vals-
tybės biudžeto bei įsisavinti kuo daugiau Europos 
Sąjungos lėšų“13. Šiai nuomonei galima drąsiai pri-
tarti analizuojant vienos iš 60-ties Respublikos savi-
valdybių – Raseinių rajono (1 lentelė) savivaldybės 
patvirtinto plėtros iki 2020 metų strateginio plano 
numatytas pagrindines gaires, tikslus, uždavinius ir 
konkrečias priemones dėl investicinių-rekonstruk-
cinių projektų parengimo ir galimo finansavimo iš 
ES fondų pritraukimo.

Kad Raseinių savivaldybė planingai vykdo strate-
ginį planavimą nuo 2008 metų ir pritraukia papildo-
mai lėšų, akivaizdžiai galima įsitikinti analizuojant 
2007–2008 metais  skirtas dotacijas bei gautą papil-
domą finansavimą (1 lentelė).

Šios savivaldybės 2008 m. numatytos valstybės 
biudžeto dotacijos yra 41 mln. 065,4 tūkst. Lt, t. y. 14,9 
proc. arba 5 mln. 323,9 tūkst. Lt didesnės lyginant su 
praėjusių metų valstybės biudžeto dotacijomis.

Analogiškai didėjo ir pajamų dalis, skirta lėšų į 
valstybės investicijų programą įtrauktiems projek-
13 Jukštaitė, i. Strateginio planavimo pažanga Lietuvoje. 2012. 
Prieiga per internetą:  http://www.asprendimai.eu/lt/straips-
niai/item/30-strateginio-planavimo-pazanga-lietuvoje [žiūrėta 
2015-04-14].

1 lentelė. Biudžeto pajamų pasikeitimas 2007–2008 m. (valstybės biudžeto dotacijos)

Eil.
nr. Pajamų pavadinimas 2007 m. 2008 m. Palyginimas 

proc.
Valstybės biudžeto dotacijos – iš viso 35741,5 41065,4 114,9

iš jų:
1. Mokinio krepšelio lėšos 20498,0 23572,0 115,0
2. Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 8821,9 10087,6 143,3

iš jų:
2.1. Melioracijai 431,0 295,0 68,4
2.2. Vaikų teisių apsaugai 213,5 239,8 112,3
2.3. Žemės ūkio funkcijoms administruoti 574,5 710,8 123,7
2.4. Socialinės paramos išmokoms skaičiuoti ir mokėti 3257,8 3405,8 104,5
2.5. Socialinė parama mokiniams 2195,0 2360,0 107,5
2.6. Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms 173,5 259,0 149,3
2.7. Socialinei globai asmenims su sunkia negalia 56,4 462,8 8,2 k.
2.8. Kitoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 1920,2 2354,4 122,6

3. Lėšos į valstybės investicijų programą įtrauktiems 
projektams finansuoti 4440,0 6378,0 143,6

iš jų:
3.1. Melioracijos darbų programai vykdyti 1750,0 2211,0 126,3
3.2. Kitiems investiciniams projektams vykdyti 2690,0 4167,0 154,9
4. Kita speciali tikslinė dotacija projektams vykdyti 1970,0 1002,0 50,9
5. Bendrosios dotacijos kompensacija 11,6 25,8 2,2 k.
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tams finansuoti (2008 m. sudarė 6378,0 tūkst. Lt, t. y. 
143,6 tūkst. Lt daugiau nei 2007 m. (4440,0 tūkst. Lt 
tūkst. Lt). Verta pažymėti, kad nuo 2007 iki 2015 m. 
Raseinių savivaldybė, pasinaudojusi ES fondų para-
ma, įvykdė šiuos pagrindinius projektus: „Raseinių 
rajono Ariogalos lopšelio-darželio pastato rekons-
travimas ir energetikos sistemos modernizavimas“, 
„Raseinių socialinių paslaugų centro nestacionarių 
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Mola-
vėnų piliakalnių komplekso išsaugojimas ir pritaiky-
mas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ ir kt. 

Be to, įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės 
plėtros iki 2020 metų strateginio plano (2008) 4.2. 
tikslo „Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruk-
tūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant efekty-
vią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą“ 
4.2.1. uždavinį „Plėtoti ir modernizuoti vandentvar-
kos sistemas“ 2013 m. birželio 12 d. tarp LR aplinkos 
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo 
pasirašyta projekto nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-015 
„Raseinių miesto i ir ii tvenkinių išvalymas“ finan-
savimo ir administravimo sutartis. Finansavimas 
(ES lėšos  sudarė 396 949,23 Lt, o Raseinių rajono 
savivaldybė skyrė 44 105,47 Lt) buvo skirtas pagal 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 priori-
teto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo 
ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plė-
trai“ VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių 
būklės gerinimas“. Pašalinus iš tvenkinių dumblą ir 
sutvarkius pakrantes, pagerėjo ne tik vandens telki-
nių būklė, bet ir kraštovaizdis (atvežta smėlio prie 
tvenkinių, suremontuoti suoleliai, pastatytos šiukš-
liadėžės ir pan.). Analogiški vandentiekio valymo 
bei valymo įrenginių statybos darbai atliekami jau ir 
Viduklės miestelyje, Betygaloje ir Ariogaloje. 

Reikia pritarti straipsnio „Strateginio planavimo 
pažanga Lietuvoje“ autorės  Jukštaitės i. mintims, 
jog „Savivaldybė, vykdanti strateginį planavimą, 
pritraukia daugiau investicijų ir ES lėšų, sustiprina 
savo įvaizdį bendruomenėje, į planavimo procesą 
įtraukia bendruomenės, verslo struktūrų bei kitų or-
ganizacijų atstovus, padidina proceso skaidrumą bei 
ugdo savo personalo kompetenciją“14. 

Analizuojant lėšų pritraukimą ir panaudojimą 
per ES teikiamas paraiškas reikia įžvelgti ir tai, ar 
savivaldybės, planuodamos ir tobulindamos teikia-
mų viešųjų paslaugų kokybę, remiasi ir ES valstybių 
gerąja darbo patirtimi. Kadangi Lietuva yra ES narė 
nuo 2004 m., dalyvavimas tiek valstybės, tiek atskirų 
jos padalinių (šiuo atveju savivaldybių) turėtų užti-
krinti ne tik ekonominio augimo, gerovės visuome-
nei teikimą, bet ir gerosios patirties sklaidą per gali-
mų struktūrinių reformų vykdymą atskirose srityse. 
14 Jukštaitė, i. Strateginio planavimo pažanga Lietuvoje. Priei-
ga per internetą:  http://www.asprendimai.eu/lt/straipsniai/
item/30-strateginio-planavimo-pazanga-lietuvoje [žiūrėta 2015-
04-14].

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama ES 
fondo lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 4 prioriteto priemones „Viešųjų 
paslaugų kokybės iniciatyvos“ ir „Viešojo adminis-
travimo subjektų sistemos tobulinimas“ finansuo-
jamą projektą „Viešojo administravimo sektoriaus 
kokybės iniciatyvos“ 2010 m. visuomenei pateikė 
praktinio tyrimo „Kaip Lietuvos vietos savivaldy-
bėse įgyvendinami teisės aktai dėl viešųjų paslaugų 
teikimo organizavimo“ studiją. Reikia pažymėti, kad 
šiame tyrime dalyvavo 16 savivaldybių (t. y. 27 proc. 
visų savivaldybių) administracijos direktorių arba 
jų įgaliotų atstovų. Atsakydami į tyrimo iniciatorių 
pateiktą klausimą „Ar savivaldybė yra pasinaudojusi 
gerąja ES valstybių patirtimi tobulinant viešųjų pas-
laugų administravimą ir teikimą?“ respondentai pa-
žymėjo, jog tokia patirtimi pasinaudojo tik 56 proc. 
tyrime dalyvavusių savivaldybių. Kaip pagrindinę 
priežastį, kodėl nėra naudojamasi kitų šalių patirti-
mi, respondentai nurodė finansinių, organizacinių ir 
kitų galimybių gauti informaciją apie gerąją patirtį 
trūkumą bei poreikį domėtis kitų valstybių patirtimi, 
„nes savivaldybės tarnautojai yra patys pakankamai 
kompetentingi ir išmano, kaip tobulinti viešųjų pas-
laugų administravimą ir teikimą“15. Apibendrinant 
tyrimo rezultatus, galima teigti, kad tyrime dalyvavu-
sios 16 šalies savivaldybių mažai naudojasi ES gerąja 
patirtimi, ir galimai savivaldybėms reikėtų tikslin-
gesnės informacijos bei skaidos iš Vyriausybės šioje 
srityje. Šio proceso veikloms ir jų sklaidai įgyvendinti 
didesnį suinteresuotumą galėtų skirti ir LSA.  

tobulėjant technologijoms ir vis plačiau taikant 
darbų automatizavimo (pranc. automatisation – 
techn. priemonių, ek. matavimo metodų ir valdymo 
sistemų, visiškai arba iš dalies atpalaiduojančių žmo-
nes nuo tiesioginio darbo, diegimas į gamybą ir kitas 
veiklos sritis)16 principą, yra sukurta stebėsenos in-
formacinė sistema (toliau – SiS). Šios sistemos tiks-
las – rinkti, kaupti ir teikti Vyriausybei atskaitingų 
institucijų veiklos rezultatų duomenis, reikalingus 
strateginio planavimo dokumentams parengti ir jų 
įgyvendinimo stebėsenai atlikti, veiklos rezultatams 
analizuoti ir Vyriausybei atskaitingoms institucijoms 
laiku atsiskaityti Vyriausybei. Akcentuodama šios 
sistemos privalumus, Jukštaitė i.17 teigia, kad įsidie-
giant savivaldybėms SiS, integralumas su Finansų 
valdymo sistemomis, leidžia visoms strateginiame 
planavime ir valdyme dalyvaujančioms grandims 
dar efektyviau bei produktyviau valdyti planavimo 
procesą bei priimti sprendimus laiku. tokiu būdu į 
strateginio planavimo procesą būtų įtraukiami visi 
15 Studija: Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo 
analizė. Vidaus reikalų ministerija, 2010, 69–70 p.
16 Tarptautinių žodžių žodynas. Sudarytojai: Bendorienė, A., 
Bogušienė, V., Dagytė, E., et. al. Vilnius. Alma littera.  2008.
17 Jukštaitė, i.  2012. Strateginio planavimo pažanga Lietuvoje. 
Prieiga per internetą:  http://www.asprendimai.eu/lt/straips-
niai/item/30-strateginio-planavimo-pazanga-lietuvoje [žiūrėta 
2015-04-14].
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savivaldybės darbuotojai. technologijoms sparčiai 
evoliucionuojant sukurtos duomenų bazės ir pro-
graminės įrangos (pagal darbų specifikaciją) reika-
lauja kasdienio darbo proceso veiklų efektyvumo 
ir kokybės užtikrinimo. tam, kad efektyviai vyktų 
darbo sparta ir informacijos sklaida, yra būtina ne 
tik įsigyti reikalingą orgtechniką, bet ir vykdyti dar-
buotojų tikslinius mokymus. 

Vienas iš didžiausių projektų, įgyvendinamų ES 
struktūrinių fondų skirtomis lėšomis, yra 2013–2015 
m. vykdomas projektas „Birštono ir Jonavos, Kaišia-
dorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldy-
bių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos to-
bulinimas“ (2 lentelė). 
2 lentelė. Projekto „Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, 

Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių 
institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas“ santrauka 

Projekto 
įgyvendinimo 

datos
Projekto pradžia: 2013-07-16 
Projekto pabaiga: 2015-07-15

Projekto 
vykdytojas Birštono savivaldybės administracija

Projekto 
asmuo 
ryšiams

Gaila tulušienė, 
el. p. gaila.tomkeviciute@krda.lt

teritorinė 
aprėptis

Kauno regionas (Birštono, Jonavos, 
Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, 
Raseinių rajonai) 

Projekto 
partneriai

Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, 
Kėdainių, Prienų ir Raseinių 
savivaldybės, VšĮ Kauno regiono 
plėtros agentūra

Projekto 
biudžetas 1 209 835,29 Lt / 35 092, 52 eur

Projekto 
būsena Įgyvendinamas

Daugiau apie 
projektą

http://www.esparama.lt/
paraiska?id=32827&pgsz=10

Šis projektas yra vienas didžiausių projektų, įgy-
vendinamų pagal priemonę „Savivaldybių institucijų 
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Pa-
grindinis iššūkis įgyvendinant didelės apimties pro-
jektą – kaip tinkamai organizuoti tiek daug mokymų 
dalyvių ir koordinuoti mokymosi poreikius skirtin-
gose savivaldybėse. Šioje srityje verta pasidžiaugti 
regioniniu savivaldybių bendradarbiavimu (kaštų 
taupymo ir gerosios patirties sklaidoje) ir pasirinktų 
mokymo temų aktualumu (nuo vadybinės kompe-
tencijos iki dalykinių, specialiųjų žinių).

Projekto organizatoriai viliasi (projektą baigti 
buvo numatyta 2015 m. liepos mėn.), kad 456 asme-
nų, dalyvavusių mokymuose (iš jų – 56 savivaldybių 
politikai, 317 valstybės tarnautojai ir 83 darbuotojai, 
dirbantys pagal darbo sutartis), pagilintos kompe-

tencijos leis kokybiškiau įgyvendinti projekte daly-
vaujančių savivaldybių strateginius tikslus ir susti-
printi darbuotojų administracinius gebėjimus, užti-
krins mokymosi visą gyvenimą procesą bei pagerins 
savivaldybių teikiamų paslaugų kokybę.

Reikia pažymėti ir tai, kad kasmet vis daugiau 
jaunimo baigia specialiuosius mokslus, ir į visuome-
nę bei nenutrūkstantį gamybos procesą palaipsniui 
integruojasi jau turėdami specialių žinių ir darbo su 
įvairiomis programomis įgūdžių. Manau, kad daž-
nas įstaigoje dirbantis specialistas, turintis nemažą 
darbo patirtį ir dalinių iKt žinių, yra pamąstęs ir 
dėl nenutrūkstamo proceso darbo patirties perda-
vimo jaunimui, gebančiam valdyti iKt. Kaip teigia 
Pašakarnis G.18, toks poreikis būtų hidrotechnikos, 
melioracijos srityje, nes šiame savivaldybei priklau-
sančiame sektoriuje dirba „dvidešimt ir daugiau 
metų ištikimi šiai sričiai darbuotojai, ir jie mielai 
priima naujoves“. investicijas į specialiąsias progra-
mas ekonominis sunkmetis savivaldybėms buvo 
„užšaldęs“: kai kuriose jų lėšos melioracijos statinių 
priežiūrai, renovacijai yra sumažintos net tris kar-
tus, bet procesas palaipsniui gyvėja, ir tiek verslo, 
tiek privatusis sektorius pamažu bando gerinti pas-
laugų kokybę. Pašakarnio G. teigimu19, „trečdalio 
savivaldybių melioracijos specialistų darbo diena 
prasideda ne tik nuo elektroninio pašto peržiūrė-
jimo, bet ir nuo naujausios AreGiS (toliau – GiS) 
10 versijos programinės įrangos paleidimo“. GiS 
paskirtis ne tik palengvino darbą matininkams, 
projektuotojams, žemėtvarkininkams, ūkininkams, 
žemės savininkams, bet ir per vykdomą savivaldy-
bių teritorijų planavimą perkelia turimus duome-
nis į internetinę prieigą, todėl bendradarbiavimas 
su savivalda tapo greitesnis ir efektyvesnis. Galima 
pasidžiaugti Akmenės rajono savivaldybės pavyz-
džiu, kur pirmiausia pritaikytas ir galimai visiškai 
išbaigtas GiS programinės įrangos panaudojimo 
sprendimas. nauda – efektyvus bendravimas kelių 
rajonų (per kuriuos eina melioracijos tinklai), ne-
ribotos galimybės keistis žemėlapių paslaugomis ir 
jas jungti su kitomis viešosiomis žemėlapių paslau-
gomis (pvz., Maps.lt pagrindo žemėlapiu), sumažė-
jusios eilės prie savivaldybės žemės ūkio skyriaus 
melioracijos specialistų durų. Pašakarnis G.20 taip 
pat patvirtina, jog „tokiu principu jau darbuoja-
si Rokiškio, telšių, Radviliškio, Raseinių, Kelmės, 
Vilniaus, Zarasų, Kupiškio, tauragės, Pakruojo, 
Kėdainių, Anykščių rajonų, Marijampolės, Pagėgių 
savivaldybės“. 
18 Pašakarnis, G. Kokius pasiekimus savivaldybių meliorato-
riams žada artimiausias dešimtmetis? //  Žemėtvarka ir hidro-
technika. 2012. nr. 149, 24 p.
19 Pašakarnis, G. Šiuolaikiškas savivaldybių melioracijos specia-
listų darbo modelis // Savivaldybių žinios: Lietuvos savivaldybių 
asociacijos leidinys. 2012. nr. 1 (596). 
20 Pašakarnis, G. Šiuolaikiškas savivaldybių melioracijos specialistų 
darbo modelis // Savivaldybių žinios: Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos leidinys. 2012. nr. 1 (596), 10–11 p.
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2. tyrimo metodika 

Apklausa vyko 2015 m. vasario 25 – balandžio 25 
d. laikotarpiu. Buvo parinkta tikimybinė (atsitiktinė) 
respondentų atranka, kurioje iš 80 savivaldybės ir jai 
priklausančių įstaigų bei 60 savivaldybės teritorijoje 
esančių, bet savivaldybei nepavaldžių įstaigų, sutiko 
dalyvauti  81 respondentas. 

Darbe tiriami Raseinių rajono savivaldybės res-
pondentai atspindi žvalgomąją situaciją, prielaida 
– apklausoje dalyvavę respondentai yra Raseinių 
rajono savivaldybės teritorijoje dirbantys asmenys ir 
siekiantys perteikti realią situaciją. 

Anketą sudaro grupė tarpusavyje susijusių klausi-
mų, į kuriuos norima gauti respondentų atsakymus. 
tyrimo anketa neturi griežtos formos ir jos klausi-
mų struktūra, kiekis ir ilgis priklauso nuo vykdomo 
tyrimo pobūdžio, išlaikyta bendros anketos rengimo 
rekomendacija (pagal K. Kardelį 21). Žvalgomajam 
tyrimui atlikti buvo sudaryta 20 klausimų anketa; 
klausimus galima suskirstyti į 4 pagrindines dalis:

1 dalis – demografiniai duomenys, kuriais buvo 
siekiama sužinoti respondentų lytį, amžių, išsilavini-
mą, darbo vietą (taikant pavadinimų arba nominali-
nes kintamųjų matavimo skales);

2 dalis – bendros žinios apie Raseinių rajono 
savivaldybės iKt įrenginių ir duomenų bazių nau-
dojimą darbe. Šiais klausimais buvo siekiama suži-
noti, kokius iKt įrenginius naudoja respondentai, 
ar įdiegtos programos, bei kokiomis naudojasi kitų 
organizacijų (įstaigų) duomenų bazėmis, ar tikslin-
ga būtų plėtra e. valdžios duomenų bazės bei kitų 
21 Kardelis, K.  Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kau-
nas. technologija. 2002,  69–76 p.

sistemų išorinė prieiga (taikant pavadinimų arba 
nominalines kintamųjų matavimo skales, paliekant 
galimybę respondentui pagrįsti detaliau);

3 dalis – kvalifikacijos kėlimas ir poreikis. Šiais 
klausimais, taikant pavadinimų arba nominalines 
kintamųjų matavimo skales, siekiama iš responden-
tų sužinoti, ar jie kelia kvalifikaciją it srityje, kaip 
dažnai vyksta šios srities mokymai, ar pakanka jiems 
įgytų žinių darbe;

4 dalis – poreikis optimizuoti administravimo 
darbus darbo vietoje ir laukiamo rezultato kokybė 
dėl galimos duomenų vizualizacijos. Šioje klausimų 
grupėje tikimasi, kad respondentai objektyviai išsa-
kys savo nuomonę (jiems palikta galimybė įrašyti 
pasiūlymus). 

Anketoje pateikti iš esmės uždari klausimai (iš 20 
klausimų tik 2 atviri), kurių pranašumas, pasak K. 
Kardelio22, yra tas, jog:

Kai yra alternatyvų, lengviau pasirinkti, be to,  •
tyrėjui nereikia klasifikuoti atsakymų ir tai padeda 
išvengti subjektyvumo;

Lengviau kokybiškai apdoroti duomenis; •
Didesnis klausimo patikimumas; •
Lengviau lyginti ir gretinti duomenis.  •

Gauti duomenys tam tikrais etapais buvo paruošti 
galutiniam vertinimui. Duomenų paruošimo proce-
są  galima suskirstyti į keletą pagrindinių mokslinio 
tyrimo proceso etapų (atskirų operacijų) (3 pav.)

Apibendrinant galima teigti, kad nustatyti porei-
kį dėl administravimo duomenų vizualizacijos Ra-
seinių rajono savivaldybės optimizavimo darbuose 
tikslui pasiekti tinkamiausias metodas buvo kiekybi-
22 Kardelis, K.  Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kau-
nas. technologija. 2002, 69–76 p.

3 pav. Mokslinio tyrimo proceso etapai
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nis duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa 
ir gautų duomenų analizė. 

3. apklausos respondentŲ reZulta-
tŲ aptarimas 

Žvalgomojo tyrimo metu buvo apklaustas 81 res-
pondentas: 20 vyrų (25,69 proc.) ir 61 (75, 31 proc.) 
moteris. nagrinėjant apklausos atsakymo duomenis, 
galima pastebėti, kad apklausoje daugiau dalyvavo 
moterų (4 pav.) nei vyrų. Galima daryti prielaidą, kad 
moterys, pastebėjusios, jog apklausos laikas užtruks 
apie 4–5 min., bandydamos peržiūrėti, atsakys iš karto 
į apklausą dėl smalsumo ir darbų specializacijos. Rei-
kia pažymėti, kad 81 respondentas, atsakinėdamas į 
pateiktus klausimus, iš viso užtruko 381 sekundę, kas 
sudaro apie 4,59 min. vienam respondentui.

Analizuojant respondentų darbo stažą (4 pav.) ga-
lima teigti, kad daugumos respondentų darbo stažas 
yra 20 metų ar didesnis. tai sudaro net 46,91 proc. 
nuo visų respondentų, arba 29 moterys ir 9 vyrai turi 
didžiausią darbo stažą.  iki 5 metų, nuo 5 iki 10 metų 
darbo stažą turi po 6 respondentus, t. y. 5 moterys ir 
1 vyras. Galima teigti, kad ir jaunimas yra įsitraukęs 
į savivaldybės veiklų sritis ir bando perimti  vyresnių 
žmonių darbo patirtį. 

Ar šis teiginys bus teisingas, matyti analizuojant 
išsilavinimo pasirinkimo galimybes, pateiktas ap-
klausos respondentams. 

Galima daryti prielaidą, kad Raseinių savivaldy-
bėje yra jaučiama turima darbo patirtis, gebėjimai, 
nes 55 respondentai (67,9 proc.) iš 81 respondento, 
dalyvavusio žvalgomojoje apklausoje, turi 15 ir dau-
giau metų darbo stažą. 

Detaliau analizuojant respondentus pagal stažą 
pabrėžtina, jog 39 respondentai yra sulaukę nuo 45 
iki 54 metų (48,15 proc.), 24 respondentai turi nuo 

35 iki 44 metus (29,63 proc.), 4 respondentai yra nuo 
18 iki 24 metų amžiaus (4,94 proc.) ir 5 responden-
tams yra nuo 55 iki 64 metų (6,17 proc.).

Apklausoje dalyvavę respondentai dirba įvairaus 
tipo darbovietėse: savivaldybės administracijoje, savi-
valdybei pavaldžioje įstaigoje ar savivaldybės teritori-
joje, bet savivaldybei nepavaldžioje įstaigoje. 

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir darbo 
stažą

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir darbo 
vietą

Galima pažymėti (5 pav.), kad 52 respondentai 
(64,2 proc.) dirba Raseinių rajono savivaldybei pa-
valdžioje įstaigoje, 18 respondentų (22,2 proc.) – sa-
vivaldybės teritorijoje, bet yra nepavaldūs savival-
dybei ir 11 respondentų (13,58 proc.) dirba pačioje 
Raseinių savivaldybėje.

3 lentelė. IKT naudojimas respondentų darbe pagal lytį ir darboviečių tipus 
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savivaldybei pavaldi įstaiga 44 20 5 14 10 24 10 4 34
savivaldybės administracija 5 1 0 1 0 4 1 0 5
savivaldybės teritorijoje, bet 

savivaldybei nepavaldi įstaiga 10 6 0 8 5 5 2 0 6

iš viso moterų 59 27 5 23 15 33 13 4 45

Vy
ra

i 

savivaldybei pavaldi įstaiga 7 5 0 5 3 3 4 1 7
savivaldybės administracija 6 2 1 4 1 3 3 0 6
savivaldybės teritorijoje, bet 

savivaldybei nepavaldi įstaiga 7 6 1 5 2 3 1 0 4

iš viso vyrų 20 13 2 14 6 9 8 1 17
iš viso respondentų 79 40 7 37 21 42 21 5 62
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Apibendrinant galima teigti, kad moterys suda-
ro daugumą dirbančiųjų pagal atskirus darboviečių 
tipus: savivaldybei pavaldžioje įstaigoje dirba 73,78 
proc., savivaldybės teritorijoje, bet nepavaldžioje 
Raseinių rajono savivaldybei įstaigoje – 61,11 proc. 
Vyrai dominuoja pačioje savivaldybėje – 54,55 proc. 
Prielaida – žvalgomojo tyrimo metu anketa buvo 
siųsta respondentams į analizuojamą savivaldybę 
pagal iKt naudojimą struktūriniuose padaliniuose 
(2 pav.) (departamento atskirus skyrius pagal funk-
cijas).  

Atliekant žvalgomąjį tyrimą Raseinių rajono 
savivaldybėje buvo siekiama sužinoti, kokius iKt 
įrenginius kasdieniame darbe taiko darbuotojai ir 
kokios (be pačių pagrindinių programinių paketų 
(MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, MS Acess, MS 
Project ir pan.) yra papildomai įdiegtos programos. 

Žvelgiant į turimus iKt (3 lentelė) matyti, kad 81 
respondentas darbe dažniausiai naudoja stacionarų 
kompiuterį (24,69 proc.), kopijavimo aparatą (19,38 
proc.), mobiliuosius telefonus (išmaniuosius turi net 
37 respondentai). 

Rečiausiai naudoja dokumentų kamerą (5 res-
pondentai), planšetinius kompiuterius (7 respon-
dentai). Prie kitos įrangos 6 respondentai įvardijo 
mobiliojo atsako pultelius, interaktyvias SMARt 
lentas, multimediją, fotoaparatą bei įvairias aliar-
mo sistemas pranešti apie gedimus į mobilųjį tele-
foną. taigi, įvairios iKt (pagal darbų specifikaciją) 
yra naudojamos konkrečioje darbo vietoje. Detaliau 
analizuojant iKt taikymą darbe pagal tikslinę darbo 
vietą (3 lentelė): administracija, savivaldybei pavadi 
įstaiga ar savivaldybės teritorijoje, bet savivaldybei 
nepavaldi įstaiga, galima teigti, jog apie iKt naudo-
jimą vengė atsakinėti moterys (iš 61 apklausoje da-
lyvavusių respondenčių anketą apie iKt  naudojimą 
darbe atsakė 59 , arba 96,7 proc.).

Apibendrinant iKt naudojimą darbe, galima 
teigti, kad tarp respondenčių moterų savivaldybei 
pavaldžioje įstaigoje, be stacionaraus kompiuterio, 
yra paranku darbo vietoje naudoti ir nešiojamąjį 

kompiuterį, mobiliuosius telefonus (tarp jų ir išma-
niuosius) bei naudotis kopijavimo aparato paslaugo-
mis. Prielaida – savivaldybei pavaldžios įstaigos yra 
ir ugdymo procesą organizuojančios (pavyzdžiui, 
švietimo institucijos), ir medicinos, ir priešgaisri-
nes paslaugas teikiančios įstaigos. tarp respondentų 
vyrų, dirbančių savivaldybei pavaldžiose įstaigose, 
yra populiarūs, be stacionarių kompiuterių, kopija-
vimo aparatai bei nešiojamieji kompiuteriai ir išma-
nieji telefonai.

Raseinių savivaldybėje tarp respondenčių mo-
terų yra tolygus pasiskirstymas dėl stacionaraus 
kompiuterio ir kopijavimo aparato naudojimo tiks-
lingumo (net 5 respondentės moterys tai pažymėjo). 
Žvalgomasis tyrimas rodo, kad respondentai vyrai, 
dirbantys savivaldybėje, naudojasi asmeniniais ne-
šiojamaisiais kompiuteriais bei fakso aparato teikia-
momis galimybėmis. todėl respondentų vyrų iKt 
naudojimo darbe įrangos galimybės yra platesnės. 

Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, bet ne-
pavaldžiose savivaldybei įstaigose dirbantys respon-
dentai dažniausiai naudoja stacionarius kompiu-
terius, nešiojamuosius kompiuterius (3 lentelė) bei 
išmaniuosius telefonus. Galima teigti, jog šių įstaigų 
darbe yra neįmanoma apsieiti ir be kopijavimo apa-
rato teikiamų paslaugų. 

nepavaldžios savivaldybei įstaigos neturi doku-
mentų kamerų (jų paskirtis labiau aktuali švietimo 
įstaigoms).

Reikia akcentuoti dar ir tai, jog apklausoje daly-
vavę respondentai pažymėjo (3 lentelė), kad tiek ne-
šiojamuosiuose kompiuteriuose, tiek stacionariuose 
kompiuteriuose yra įdiegtos antivirusinės programos 
net 77 kompiuteriuose, tekstų redaktoriai – 35, ar-
chyvatoriai – 32, Open Office ir pan. – 24, dokumen-
tų valdymo sistemos (Lotus notes ir pan.) – 9. Penki 
respondentai pažymėjo, jog į jų nešiojamuosius ir 
stacionarius kompiuterius yra įdiegta specializuota 
skiepų planavimo programa, įvairios maketavimo 
programos bei notebook Software 10, Fine Reader.

teirautasi respondentų (8-asis žvalgomojo tyrimo 

4 lentelė. Respondentų atsakymų variantų pasirinkimas vertinant duomenų bazių prieigą pagal lytį ir 
darboviečių tipus 

Ly
tis Respondento darbovietės tipas iš dalies taip ne Viso

M
ot

er
ys

 savivaldybei pavaldi įstaiga 25 19 1 45
savivaldybės administracija 3 2 0 5
savivaldybės teritorijoje, bet savivaldybei nepavaldi įstaiga 4 7 0 11

iš viso moterų 32 28 1 61

Vy
ra

i 

savivaldybei pavaldi įstaiga 3 4 0 7
savivaldybės administracija 4 2 0 6
savivaldybės teritorijoje, bet savivaldybei nepavaldi įstaiga 5 2 0 7

iš viso vyrų 12 8 0 20
iš viso respondentų 44 36 1 81
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klausimas su detaliomis pasirinkimo galimybėmis) 
apie naudojimąsi kitų organizacijų (įstaigų) duo-
menų bazėmis. iš 6 paveikslo galima matyti, kokios 
įstaigos yra populiariausios dėl sukauptos informa-
cijos prieigos ir sklaidos. Ypač aktualios SODROS, 
mokesčių inspekcijos duomenų pateikimo sritys. 

6 pav. Respondentų darbe naudojamos kitų įstaigų 
(organizacijų) duomenų bazės

10 apklausoje dalyvavusių respondentų pažymė-
jo, jog naudojasi kitų organizacijų (įstaigų) duomenų 
bazėmis. internetinės apklausos metu buvo papra-
šyta patikslinti detaliau, t. y. išvardyti, tačiau 2 res-
pondentai nedetalizavo plačiau, 3 įvardijo, jog „nesi-
naudoja“, 2 atsakė „ne/nežinau“ ir po 1 respondentą 
nurodė, jog tai bankai, adresų registras ir Lietuvos 
nacionalinė biblioteka. Verta pažymėti ir tai, jog 
respondentai, įpusėjus pateiktų klausimų skaičiui, 
vengia atidumo atsakydami. tokia prielaida susida-
ro, kai tarp 8 klausimo pasirinkimo galimybių buvo 
pažymėtas e. valdžios duomenų bazių pasirinkimo 
variantas; šią klausimo sritį buvo prašoma patikslinti 
dėl poreikio disponuoti daug platesne duomenų ba-
zių prieiga nei yra iki šiol. Galiu teigti, jog vietoje 
40-ties respondentų, pasirinkusių e. valdžios pasi-
rinkimą, šis skaičius pakilo iki 46 respondentų, todėl 
lyginti ir analizuoti detaliau šią sritį dėl respondentų 
neobjektyvumo nėra tikslinga.

Analizuojant tyrimo rezultatus dėl išorinės duo-
menų bazės prieigos, išryškėja respondentų požiū-
ris motyvuotai pasirinkti atsakymo variantus, nes 
į šį klausimą (4 lentelė) atsakė visi (81) apklausoje 
dalyvavę respondentai: taip, respondentai yra paten-
kinti duomenų bazių išorine prieiga pasirinko 36 res-
pondentai, iš dalies patenkinti – 44 ir 1 respondentas 
pažymėjo, jog yra nepatenkintas šia duomenų bazių 
prieiga (detalizuodamas, kodėl nepatenkintas, res-
pondentas paaiškino, jog nežino).

Kitame klausimų išplėtojimo etape dėl it buvo 
respondentų pasiteirauta, ar jie naudojasi geografi-
nėmis informacinėmis sistemomis (tokiomis kaip 
GiS, kurios paskirtis yra darbas su erdvine ir apra-
šomąja informacija). iš 81 respondento į šį klausi-
mą atsakė 79 respondentai; jiems pateiktų atsakymų 
variantai pasiskirstė taip: ne – 47, taip – 28, atsisakė  
atsakyti – 4.

norint sužinoti, ar Raseinių rajono savivaldybės 
apklausiami respondentai integruoja nacionalinius 

duomenis su savivaldybės duomenimis (į šį klausimą 
atsakė 97,53 proc. apklausoje dalyvavusių respon-
dentų), respondentai pažymėjo, jog: ne, nacionalinių 
duomenų neintegruoja su savivaldybės duomenimis – 
51 respondentas; taip, juos integruoja  – 19 ir nežino 
apie tai net 9 respondentai.

Analizuojant žvalgomosios respondentų ap-
klausos situaciją (2-oji tyrimo metodikos dalis), 
atsiranda prielaida, jog trūksta informacijos sklai-
dos apie teikiamas duomenų bazių galimybes (nuo 
duomenų įvedimo į sukurtą programinę įrangą iki 
jų disponavimo platesniuoju informacijos gavėjų 
srautu; vietinių (savivaldybės) duomenų integra-
cijos nacionaliniu lygiu ir pan.). tikimybė – res-
pondentams, dalyvavusiems žvalgomajame tyrime, 
galbūt yra reikalingas kompetencijos kėlimas it 
srityje, jis bus detaliau aptartas analizuojant 3-ąją 
tyrimo metodikos dalį dėl kvalifikacijos kėlimo ir 
poreikio. Galiu teigti, jog lūkesčiai, kad viešajame 
sektoriuje dirbantys asmenys darbe naudosis socia-
liniais tinklais, atspindėjo nelauktą rezultatą (51,85 
proc. respondentų darbe naudojasi socialiniais tin-
klais).

Reikia pažymėti, kad pateikto klausimo analizė 
leidžia akcentuoti tai,  jog  socialiniais tinklais darbe 
naudojasi 42 respondentai (37 moterys ir 5 vyrai), 38 
nesinaudoja ir 1 respondentė moteris (35–44 metų 
amžiaus, turinti nebaigtą aukštąjį išsilavinimą) nori, 
bet neturi darbe tam galimybės. 

Populiariausi iš socialinių tinklų, naudojamų 
respondentų darbe (tarp 37 respondenčių mote-
rų), yra „Facebook“ – 70,3 proc., „Goole+“ – 56,8 
proc., „netlog/netlog twoo“ – 8,1 proc. tarp 5 
respondentų vyrų, pasirinkusių socialinius tin-
klus, pirmenybė yra teikiama „netlog/netlog 
twoo“ – 100 proc. bei  „Facebook“  ir „Goole+“, 
kurie sudaro po 80 proc. Mažiau populiarūs so-
cialiniai tinklai (tiek tarp respondentų vyrų, tiek 
respondenčių moterų) yra „instagram“, „twitter“, 
„Lync“. 

Siekiant išsiaiškinti, ar kvalifikacijos tobulinimas 
vyksta iKt srityje, kaip dažnai organizuojami mo-
kymai  ir kita, Raseinių rajono savivaldybės respon-
dentams buvo pateikti klausimai apie  kvalifikacijos 
kėlimą bei jos poreikį.

Detalizuojant kvalifikacijos temą pirmiausia 
buvo išanalizuotas respondentų išsilavinimas pagal 
darboviečių tipus (5 ir 7 pav.). 

Galima teigti, kad savivaldybei pavaldžiose įstai-
goje dirbančios 45 respondentės moterys yra įgiju-
sios: aukštąjį universitetinį išsilavinimą – 24, aukštąjį 
universitetinį (bakalauro studijos) – 7, aukštąjį neuni-
versitetinį – 5, aukštąjį universitetinį (magistrantūros 
studijos) – 4,  nebaigtą aukštąjį – 4, profesinį – 1. 

7 respondentai vyrai, dirbantys savivaldybei pa-
valdžiose įstaigose, paskirstė taip: aukštąjį universi-
tetinį išsilavinimą yra įgiję 4 respondentai, aukštąjį 
universitetinį (bakalauro studijos) – 1, aukštąjį uni-
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versitetinį (magistrantūros studijos) – 2. 
Apibendrinant savivaldybei pavaldžiose įstaigose 

dirbančių respondentų išsilavinimą, galima pažy-
mėti, jog šiose įstaigose dirba asmenys, baigę aukš-
tuosius mokslus.

Vykdyta žvalgomoji 11 respondentų (5 ir 7 pav.), 
dirbančių savivaldybėje, apklausa rodo, kad šioje įs-
taigoje dirba asmenys, įgiję tokį išsilavinimą: aukš-
tąjį universitetinį išsilavinimą (4 moterys ir 2 vyrai), 
aukštąjį universitetinį ((bakalauro studijos) (1 mo-
teris ir 1 vyras)), aukštąjį neuniversitetinį (1 vyras), 
aukštąjį universitetinį ((magistrantūros studijos) (2 
vyrai)).  iš 18 respondentų, dirbančių savivaldybės 
teritorijoje, bet savivaldybei nepavaldžioje įstaigo-
je, aukštąjį universitetinį išsilavinimą yra įgijusios 
5 moterys ir 3 vyrai, aukštąjį universitetinį (magis-
trantūros studijos) – 1 moteris,   po 1 respondentę 
moterį  ir po 1 respondentą vyrą yra įgiję aukštąjį 
universitetinį (bakalauro studijos) ir aukštąjį neu-
niversitetinį išsilavinimą bei turintys aukštesnįjį 
arba spec. vidurinį išsilavinimą (technikumų). Ana-
lizuojant dvimates (amžiaus, lyties ir socialinių tin-
klų) dažnių lenteles ir siekiant nustatyti statistiškai 
reikšmingus tarpusavio skirtumus dirbant su SPSS 

programiniu paketu, buvo taikytas  Chi-kvadrato 
kriterijus23.

Statiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta, nes 
p>0,05. naudojimasis  socialiniais tinklais skirtin-
gose amžiaus grupėse tiek vyrų, tiek moterų yra pa-
našus (p=0,772  vyrų; o moterų p=0,139).

Analizuojant kvalifikacijos kėlimą it srityje, 
reikia pažymėti, kad į pateiktą klausimą atsakė visi 
(81 respondentas arba 100 proc.) ir jų atsakymai 
pasiskirstė taip: kelia kvalifikaciją it srityje 53 res-
pondentai (38 moterys ir 15 vyrų), arba 65,4 proc. 
visų apklaustųjų, bei nekelia kvalifikacijos it srityje 
28 respondentai (23 moterys ir 5 vyrai). 19 respon-
dentų (35,85 proc. nuo keliančiųjų kvalifikaciją it 
srityje) mokymai vyksta rečiau nei kartą per metus, 
17 respondentų, arba 32,08 proc.,  – kelis kartus per 
metus, 15 respondentų, arba 28,30 proc., –  kartą per 
metus ir 2 respondentai į šį klausimą neatsakė.  Api-
bendrinus 3-ią tyrimų klausimų dalį dėl kvalifikaci-
jos kėlimo ir poreikio, galima teigti, kad mokymuose 
dalyvauja daugiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių 

23 Vaitkevičius, R., Saudargienė, A. Statistika su SPSS psichologi-
niuose tyrimuose. Kaunas. VDu. 2006.

7 pav. Respondentų išsilavinimas pagal darboviečių tipus ir lytį
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respondentų ir šių mokymų dažnumas priklauso 
nuo poreikio (galbūt pakanka ir gebėjimų – 34 res-
pondentams;  taip, pakanka žinių – 11 respondentų 
ir 8 respondentams reikėtų kelti kvalifikaciją IT sri-
tyje).

Dėl apklausoje dalyvavusių respondentų patei-
kiamų pasiūlymų optimizuoti administravimo sritį 
darbo vietoje su siekiu užtikrinti laukiamo darbo re-
zultato kokybę, pastabas ir pasiūlymus pateikė tik 3 
respondentai. Jų nuomone, yra svarbu, kai: 

1) veikia viduje intranetas (vietinis kompiuterių 
tinklas dėl bendravimo įstaigos narių  tarpusavyje 
operatyvumo); 

2) modernizuojant yra apjungiamos savivaldybės 
ir jai pavaldžių įstaigų duomenų bazės;

3) savivaldybė teikia duomenis Registrų centrui 
nemokamai, o naudojimasis tais duomenimis yra 
apmokestintas. 

Kaip respondentai pažymėjo, šios paslaugų admi-
nistravimo sritys yra tikrai tikslingos ir verčia įstaigų 
vadovus pagalvoti apie konkrečius veiksmus dėl si-
tuacijos gerinimo ir rezultatyvios viešojo sektoriaus 
paslaugų kokybės.  

Verta akcentuoti ir tai, kad 3 respondentai teigė, 
jog yra patenkinti turimomis programomis ir kol 
kas neturi jokių pasiūlymų ar nuomonės pateiktu 
klausimu.

nė vienas respondentas, dalyvavęs žvalgoma-
jame tyrime, nepažymėjo duomenų vizualizacijos 
svarbos. Lietuvai tapus ES nare ir vykdant nuoseklų 
integracijos procesą (LRV nutarimas nr. 244, 2014), 
vis daugiau veiklų yra atliekama skaitmeninėje er-
dvėje. todėl svarbu, kad tiek savivaldybėse, tiek jai 
pavaldžiose įstaigose dirbtų ne tik kvalifikuoti it 
specialistai, gebantys kurti naujus iKt produktus 
ir paslaugas, bet nuosekliai į išplėtotą elektroninių 
ryšių infrastruktūrą įsitrauktų ir visi mūsų šalies te-
ritorijų savivaldybių darbuotojai.

išVados 

Vykstant demokratijos procesui ir esant decen-
tralizuotam politinių sprendimų priėmimo proce-
sui, mūsų šalies teisinėje sistemoje įteisintos teisės 
normos, poįstatyminiai teisės aktai (Vietos savival-
dos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas ir 
pan.) sudaro palankias sąlygas vietinės vykdomosios 
valdžios institucijoms įgyvendinti priskirtas joms 
funkcijas bei palaikyti viešąją tvarką.

Gerinant Lietuvos vietos valdžios sprendimų pri-
ėmimo kokybę ir kiekybę, į vietos reikalų tvarkymą, 
objektyvų bei operatyvų jų sprendimą yra būtina 
kuo aktyviau įtraukti vietos bendruomenių narius, 
organizacijas, LSA dėl nuoseklaus strateginio proce-
so planavimo ir įgyvendinimo etapų užtikrinimo. 

Vykstant institucijų regioniniam bendravimui, 
bendradarbiavimui, papildomų lėšų pritraukimui 
iš ES fondų dėl savivaldybių teikiamų paslaugų ko-

kybės pagerinimo yra gilinamos šalies savivaldybės 
įstaigų darbuotojų kompetencijos ir vykdomi nuose-
klūs mokymosi visą gyvenimą procesai. Šiomis vei-
klomis savivaldybėse palaipsniui mažinama ne tik 
socialinė atskirtis tarp įvairių gyventojų sluoksnių, 
bet ir kuriamos palankesnės kultūros vertybių išsau-
gojimo sąlygos, kraštovaizdžio gerinimo, biologinės 
įvairovės apsaugos ir pan. 

tobulėjant technologijoms ir vis plačiau kasdie-
niame darbe taikant darbų automatizavimo princi-
pą, įdiegimas naujų informacinių sistemų  leidžia 
savivaldybėse visoms strateginiame planavime da-
lyvaujančioms grandims efektyviai ir produktyviai 
valdyti ne tik planavimo procesą, bet ir užtikrinti 
efektyvią darbo spartą bei kokybę naudojant ne tik 
sukurtas duomenų bazes, bet ir  programinę įrangą 
(pavyzdžiui, SiS, AreGiS ir pan.)

Aktyvus LR teritorijoje esančių savivaldybių dar-
buotojų įsitraukimas į darnią informacinę visuome-
nės plėtrą, jų siekis efektyviai panaudoti nuosekliai 
plėtojamą elektroninių ryšių infrastruktūrą teikiant 
viešąsias paslaugas visuomenei sudarytų palankias 
sąlygas vykdyti vizualizacijos ir optimizavimo veiks-
mingumo procesą it srityje.

Žvalgomojo tyrimo metu nustatyta, kad Raseinių 
rajono savivaldybėje reikia veiksmingiau optimizuo-
ti ir vizualizuoti darbus (neužtenka vykdyti tikslinius 
mokymus aktualiomis temomis bei pritraukti lėšų iš 
ES fondų, bet reikia nuolatos investuoti į organizaci-
nės technikos įsigijimą bei iKt bazės atnaujinimą).

investicijos ir inovacijos, gerosios patirties ir 
informacijos sklaida iš ES valstybių turėtų būti pri-
valumas praktiškai (pagal konkrečios savivaldybės 
poreikius) realizuoti perspektyvias veiklas  viešųjų 
paslaugų administravimo ir teikimo srityse.
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perFormance optimiZation and VisualiZation in raseiniai district
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summary 
Local self-government realistically reflects the economic, political, cultural and social environment of the district, 

and the emergence of new technologies is driven not only by markets and changes in the formation, but also by the 
need to optimize various activities.

Municipalities of the Republic of Lithuania (LR) consistently work on strategic planning of the implementation of 
long-term projects and attracting funds from various European union (Eu) Funds that provide a real opportunity to 
boost the country’s economic growth and social well-being, and also improve services provided for citizens. This article 
aims to elucidate optimization and visualization of potential of Raseiniai Municipal Administration work in this area.
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ĮVadas

Lietuvoje veisiamos kiaulės pagal produktyvumo 
kryptį skirstomos į tris veislių grupes1:

motininė veislė – Lietuvos vietinės, Lietuvos •	
baltosios, didžiosios baltosios ir jorkšyrai;
tarpinė veislė – landrasai;•	
tėvinė veislė – diurokai, pjetrenai, hempšyrai ir •	
jų hibridai su tarpinės veislės kiaulėmis.

Didėjant raumeningos, geros kokybės ir renta-
bilios kiaulienos paklausai svarbus vaidmuo tenka 
pramoniniam mišrinimui (hibridizacijai), kuris 
turi būti plėtojamas kompleksuose, prekinėse fer-
mose bei individualiuose (ūkininkų) ūkiuose. Lie-
tuvoje laikomos kiaulių veislės tam sudaro palan-
kias sąlygas. Lotynų kalbos žodis hybrida reiškia 
mišrūną2. Genetikos mokslas išskiria vidurūšinius 
(gautus sumišrinus tos pačios rūšies skirtingų veis-
lių individus) ir tolimuosius (gautus sumišrinus 
skirtingų rūšių individus) hibridus, todėl dauge-
lyje pasaulio šalių kiaulių pramoninis mišrinimas 
vadinamas hibridizacija. Šio veisimo metodo tiks-
las yra gauti palikuonis, pasižyminčius heterozės 
efektu: geresniu gyvybingumu, didesniu produkty-
vumu ir pan., palyginti su jų grynaveisliais tėvais. 
Kiaulių produktyvumą apibūdina reprodukcinės, 
penėjimosi ir mėsinės savybės bei mėsos kokybi-
1 Klimas, R., Klimienė, A., Rimkevičius, S. Kiaulių veislės ir jų 
perspektyvos Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir 
perspektyvos. 2009. nr. 3 (16),  139 –144 p.
2 Tarptautinių žodžių žodynas. Sud. A. Bendorienė ir kt. Vilnius. 
Alma Littera. 2003, 294 p.

niai (fiziniai-cheminiai) rodikliai.  nustatyta, kad 
gyvulių produktyvumas apie 30 – 40 proc. priklau-
so nuo genotipo (paveldimųjų savybių) ir apie 60 
– 70 proc. – nuo aplinkos sąlygų3, 4. taigi mišri-
nimo efektyvumas, arba gautų hibridų heterozės 
efekto sėkmė, priklauso ne tik nuo parinkto kiaulių 
veislių derinio5, 6, 7, 8, bet labiausiai – nuo šėrimo 
ir laikymo sąlygų. tačiau mokslinių tyrimų, kokią 
faktinę įtaką turi skirtingų ūkių sąlygos identiško 
genotipo kiaulių produktyvumui, Lietuvoje atlikta 
labai mažai.

Tyrimo tikslas. Analizuoti to paties veislių derinio 
mišrūnų (hibridų) augimo bei mėsinių savybių ypatu-
mų kitimus ūkinėmis ir standartizuotomis sąlygomis. 

tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
3 Hoste, S. Genotype environment interactions. Perspectives in 
pig science. nottingham university Press. 2003, p.  25–39.
4 Clutter, A. C. Genetics of performance traits. Eds. Rothschilg, 
M. F., Ruvinsky, A. The genetics of the pig. 2 nd ed. new York. 
CAB international. 2011,  p. 325–354.
5 Bulotienė, G. Genotipo įtaka kiaulių mėsinėms savybėms ir mė-
sos kokybei. Daktaro disertacija. Kaunas. Lietuvos veterinarijos 
akademija. 2007.
6 Klimienė, A. Lietuvoje veisiamų kiaulių selekcijos ir panaudo-
jimo ypatumų tyrimai: habilitacijos procedūrai teikiamų moks-
lo darbų apžvalga. Kaunas. Lietuvos veterinarijos akademija. 
2008.
7 Klimas, R., Klimienė, A., Rimkevičius, S. Skirtingų veislių kiau-
lių panaudojimo galimybės prekiniuose ūkiuose // Ekonomika ir 
vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010. nr. 3(19),  204–208 p.
8 Klimas, R., Klimienė, A. Lietuvoje veisiamų kiaulių penėjimo 
ir mėsingumo požymių tarpusavio ryšys. Kaimo raidos kryptys 
žinių visuomenėje. Mokslo darbai.  2012. nr. 2 (4), 88–92 p.
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anotacija. Mokslinių tyrimų, kokią faktinę įtaką turi skirtingų ūkių sąlygos identiško genotipo kiaulių produk-
tyvumui, Lietuvoje atlikta labai mažai. Straipsnyje analizuoti jorkšyrų x landrasų veislių derinio mišrūnų (hibridų) 
augimo bei mėsinių savybių ypatumų kitimai ūkinėmis ir standartizuotomis sąlygomis. Bandymas atliktas 2013 m. 
ii–iV ketvirčiais. Ūkinėmis sąlygomis tiriamosios kiaulės augintos ir vertintos ūkininko A. Banionio ūkyje (Kauno r.), 
o standartizuotomis sąlygomis – AB „Kiaulių veislininkystė“ kontrolinio penėjimo tvartuose (Radviliškio r.). Grupės 
suformuotos analogų principu pagal kiaulių kilmę, svorį ir amžių. tyrimo duomenimis, ūkyje ir kontrolinio penėjimo 
tvarte augintų mišrūnų amžius pasiekus 100 kg svorį buvo atitinkamai 184 ir 192 dienos, mišrūnai nuo 30 iki viduti-
niškai 106 kg penėjosi atitinkamai 103 ir 111 dienų, priaugdami per parą kontrolės laikotarpiu po 751 ir 679 g. Anali-
zuojant tiriamųjų kiaulių mėsines savybes, nustatyta priešinga situacija. Palyginti su ūkinėmis sąlygomis užaugintais 
mišrūnais, standartizuotomis sąlygomis užaugintų mišrūnų skerdenos puselė (99,6 cm) buvo 3,2 cm ilgesnė (p<0,01), 
nugaros lašiniai už paskutinio šonkaulio (18,9 mm) – 0,7 mm plonesni, o ilgiausiojo nugaros raumens skerspjūvio plo-
tas (39,5 cm2), kumpio svoris (12,3 kg) ir raumeningumas (57,5 proc.) – atitinkamai 1,2 cm2, 0,3 kg ir 1,4 proc. didesni. 
taigi identiško genotipo mišrūnų analizuojamų  produktyvumo rodiklių pokyčius lėmė skirtingos aplinkos (šėrimo ir 
laikymo) sąlygos.

raktažodžiai: kiaulės, mišrūnai, aplinka, augimo ir mėsingumo rodikliai.
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Įvertinti mišrūnų penėjimosi ir mėsines savy-1. 
bes ūkinėmis sąlygomis.

Įvertinti mišrūnų penėjimosi ir mėsines savy-2. 
bes kontrolinio penėjimo metodu (standartizuoto-
mis sąlygomis).

Atlikti mišrūnų, augintų skirtingomis sąlygo-3. 
mis, tiriamųjų produktyvumo rodiklių palyginamąjį 
įvertinimą.

Tyrimo metodai ir sąlygos. Darbas atliktas 2013 
m. ii–iV ketvirčiais. Ūkinėmis sąlygomis tiria-
mosios kiaulės augintos ir vertintos ūkininko Au-
driaus Banionio ūkyje (Kauno r.), o kontrolinio 
penėjimo metodu (standartizuotomis sąlygomis) 
– AB „Kiaulių veislininkystė“ kontrolinio penėji-
mo tvartuose (Radviliškio r.). Ūkininko A. Bani-
onio veislyne buvo atrinkta 30 atjunkytų jorkšyrų 
ir landrasų veislių derinio (JxL) mišrūnų: iš 4 par-
šavedžių (lizdų) po 7–8 paršelius. Atrinkti mišrū-
nai suskirstyti į dvi grupes po 15 gyvulių. Vienos 
grupės hibridai penėti nuo vidutiniškai 30 iki 106 
kg svorio minėtame ūkyje, antros grupės – AB 
„Kiaulių veislininkystė“. Ūkinėmis sąlygomis visi 
pirmos grupės mišrūnai laikyti  viename garde, o 
pristatyti į kontrolinio penėjimo tvartą pagal lizdus 
suskirstyti į 4 gardus (3-uose garduose po 4 vnt. ir 
1-ame garde 3 vnt.; iš viso 15 vnt.). taigi grupės 
suformuotos analogų principu pagal kiaulių kilmę, 
svorį ir amžių. Skirtingomis sąlygomis auginamos 
grupės buvo sudarytos iš 47 proc. kiaulaičių ir 53 
proc. kastratų (1 lentelė).

Kontroliuojamos kiaulės ūkyje šertos savos ga-
mybos koncentruotaisiais pašarais, kurių viename 
kilograme buvo 13,0 MJ apykaitos energijos, o 
kontrolinio penėjimo tvarte – AB „Joniškio grū-
dai“ pagamintu specialiu kombinuotuoju pašaru, 
kurio viename kilograme buvo 13,3 MJ apykai-
tos energijos. Pageidauta, kad pašarų struktūri-
nė ir cheminė sudėtis dėl komercinių sumetimų 
straipsnyje nebūtų nurodyta. Mikroklimato para-
metrai atitiko zootechninius reikalavimus: tempe-
ratūra kiaulių patalpose buvo 18–20 0C, santykinis 
oro drėgnumas – apie 70 proc. Baigus kontrolinį 
penėjimą, apskaičiuotas kiaulių amžius dienomis 
nuo atvedimo iki 100 kg svorio bei penėjimo tru-
kmė, vidutinis priesvoris per parą, o standartizuo-
tomis sąlygomis – ir pašarų sąnaudos kilogramui 
priesvorio (kontrolės laikotarpiu nuo 30 kg svorio 

iki realizavimo). Prieš realizuojant (skerdžiant) 
aparatu Piglog 105 nustatytas gyvų kiaulių raume-
ningumo procentas9. nupenėti mišrūnai paskersti 
ūkyje ir AB „Kiaulių veislininkystė“ esančiuose 
skerdimo cechuose. Po tiriamųjų kiaulių kontro-
linio skerdimo įvertinti atšaldytos skerdenos (24 
val. prie 0...+40C temperatūroje) mėsinių savybių 
duomenys (skerdenos puselės ilgis, lašinių sto-
ris už paskutinio šonkaulio, ilgiausiojo nugaros 
raumens skerspjūvio plotas, kumpio svoris) buvo 
perskaičiuoti prie 100 kg svorio, naudojant priim-
tus regresijos koeficientus10.

tyrimų duomenys apdoroti statistiniu paketu 
„Statistica for Windows version 8.0“ 11 ir remiantis L. 
A. tucker12 biologinių duomenų statistinės analizės 
pagrindais. Rezultatų lentelėse pateikti aritmetiniai 
vidurkiai ir jų paklaida. Skirtumas patikimas tada, 
kai p<0,05.

1. tyrimo reZultatai ir JŲ aptarimas

tyrimo duomenimis (2 lentelė), ūkyje ir kon-
trolinio penėjimo tvarte augintų mišrūnų amžius 
pasiekus 100 kg svorį buvo atitinkamai 184 ir 192 
dienos, mišrūnai nuo 30 iki vidutiniškai 106 kg 
penėjosi atitinkamai 103 ir 111 dienų, priaugda-
mi per parą kontrolės laikotarpiu po 751 ir 679 
g. neigiamos įtakos augimo intensyvumui stan-
dartizuotomis sąlygomis turėjo ii grupės paršelių 
patirtas transportavimo iš ūkio stresas ir jų prisi-
taikymas prie  naujos aplinkos. Be to, metodiškai 
į kontrolinio penėjimo tvartus turi būti pristatomi 
paršeliai ne vyresni kaip 80 dienų amžiaus ir turi 
sverti ne daugiau kaip 27 kg13. tačiau dėl objekty-
vių priežasčių antros grupės mišrūnai paršeliai iš 
A. Banionio ūkio buvo atvežti 88 dienų amžiaus ir 
9 Piglog 105 User’s Guide. Søborg, Denmark: SFK – technology. 1991.
10 Veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės, vertinimo, infor-
macijos kaupimo ir teikimo taisyklės. Valstybinės gyvulių veis-
lininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos virši-
ninko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1A-55. Vilnius. 2003.
11 StatSoft, inc. Statistica for Windows version 8.0. tulsa, OK, 
uSA. 2007.
12 tucker, L.  A. Simplistic  statistics. A basic  guide  to the statis-
tical analysis of biological data. uK, Welton Lincoln. Chalcombe 
Publications. 2003.
13 Veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės, vertinimo, infor-
macijos kaupimo ir teikimo taisyklės. Valstybinės gyvulių veis-
lininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos virši-
ninko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1A-55. Vilnius. 2003.

1 lentelė. Tiriamųjų kiaulių grupės

Grupė Bandymo vieta Penėjimo 
sąlygos

Jorkšyrų ir landrasų veislių hibridai (JxL)

iš viso
iš jų:

kiaulaitės kastratai
I Ūkininkas A. Banionis (Kauno r.) Ūkinės 15 7 8

II AB „Kiaulių veislininkystė“ 
(Radviliškio r.) Standartizuotos 15 7 8

Iš viso: 30 14 16
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svėrė vidutiniškai 30,8 kg. nuo šio svorio iš karto 
pradėta atvežtų paršelių kontrolė standartizuoto-
mis sąlygomis. Dėl adaptacijos trūkumo iki kon-
trolės pradžios jų penėjimosi trukmė iki realizuo-
jamo svorio buvo būtent 8 dienomis ilgesnė nei 
ūkyje. Bet šie mišrūnų augimo rodiklių skirtumai 
statistiškai nepatikimi: tam įtakos turėjo palyginti 
nedidelis  tiriamųjų kiaulių skaičius. nors  buvo   
atrinkta   30 paršelių, tačiau bandymų eigoje ūki-
nėmis sąlygomis išbrokuoti 3, o standartizuotomis 
sąlygomis – 6 mišrūnai. todėl galutinai įvertintas 
tik 21 mišrūnas, užaugintas skirtingomis sąlygomis 
iki realizuojamo svorio. 

Analizuojant tiriamųjų kiaulių mėsines savybes 
nustatyta priešinga situacija (3 lentelė). Palyginti 
su ūkinėmis sąlygomis užaugintais mišrūnais, AB 
„Kiaulių veislininkystė“ kontrolinio penėjimo tvar-
te užaugintų mišrūnų skerdenos puselė buvo 3,2 
cm ilgesnė (p<0,01), nugaros lašiniai už paskutinio 
šonkaulio – 0,7 mm plonesni, o ilgiausiojo nugaros 
raumens skerspjūvio plotas, kumpio svoris ir raume-
ningumas – atitinkamai 1,2 cm2, 0,3 kg ir 1,4 proc. 
didesni. Geresnių minėtų mėsingumo rodiklių pa-
sireiškimui didžiausios įtakos galėjo turėti kiaulių 
šėrimui standartizuotomis sąlygomis naudotas gana 
aukšto baltymingumo (17,6 proc.) pašaras.

Kiaulių produktyvumas priklauso nuo daugelio 
veiksnių, tačiau vieni svarbiausių yra veislė, bandos 
genetinė struktūra ir aplinkos sąlygos14. taigi iden-
14  nicholas,  F. W. Selection within populations.  Introduction to 
Veterinary Genetics. Oxford university Press.  1996, p. 261–272.

tiško genotipo mišrūnų analizuojamų  produkty-
vumo rodiklių pokyčius lėmė skirtingos aplinkos 
sąlygos. tai dar kartą įrodo, kad objektyviausias 
Lietuvoje veisiamų kiaulių penėjimosi ir mėsinių 
savybių palyginimas įmanomas tada, jeigu jis atlie-
kamas tik tam tikslui skirtoje vietoje. Kontrolinio 
penėjimo paskirtis – išryškinti kiaulių augimo ir 
mėsinių savybių genetinį potencialą esant optima-
liai vienodoms (standartizuotoms) šėrimo ir laiky-
mo sąlygoms, pilnai įvertinti veislynuose esančius 
kuilius ir paršavedes pagal palikuonių kokybę. Pa-
gal mišrūnų heterozės efektą nustatomi efektyviau-
si skirtingų veislių kiaulių pramoninio mišrinimo 
(hibridizacijos) deriniai15. Šiandien šalyje gryna-
veislių kiaulių ir jų hibridų vertinimas kontrolinio 
penėjimo metodu (standartizuotomis sąlygomis) 
atliekamas tik AB „Kiaulių veislininkystė“ Radvi-
liškio r. 

išVados

Ūkyje ir kontrolinio penėjimo tvarte augintų jork-
šyrų x landrasų veislių derinio mišrūnų amžius pasie-
kus 100 kg svorį buvo atitinkamai 184 ir 192 dienos, 
mišrūnai nuo 30 iki vidutiniškai 106 kg penėjosi ati-
tinkamai 103 ir 111 dienų, priaugdami per parą kon-
trolės laikotarpiu po 751 ir 679 g. neigiamos įtakos 
augimo intensyvumui standartizuotomis sąlygomis 
turėjo ii grupės paršelių patirtas transportavimo iš 
15 Klimas, R., Klimienė, A., Rimkevičius, S. Kiaulių veislininkystės 
prioritetas – efektyvių selekcijos metodų diegimas // Kaimo raidos 
kryptys žinių visuomenėje. Mokslo darbai. 2011. nr. 2, p. 251–258.

2 lentelė. Jorkšyrų ir landrasų veislių mišrūnų penėjimosi rodikliai

Rodikliai

Grupė Palyginimas (±)
I II

ūkinės sąlygos standartizuotos 
sąlygos II/I

Amžius dienomis, pasiekus 100 kg svorį 184±2 192±3 +8
Svoris penėjimo pradžioje, kg 30,4±0,3 30,8±0,1 +0,4
Svoris penėjimo pabaigoje, kg 105,6±0,9 106,1±2,9 +0,5
Penėjimo trukmė, dienomis 103±4 111±0 +8
Priesvoris per parą, g 751±27 679±26 -72

Kilogramui 
priesvorio sunaudota:

kombinuotųjų pašarų, kg - 2,33±0,06 X
apykaitos energijos, MJ - 31,03±0,74 X

3 lentelė. Jorkšyrų ir landrasų veislių mišrūnų mėsingumo požymiai

Rodikliai
Grupė Palyginimas 

(±)I II
ūkinės sąlygos standartizuotos sąlygos II/I

Raumeningumas, proc. (Piglog 105 duomenys) 56,1±0,2 57,5±0,2 +1,4
Skerdenos puselės ilgis, cm 96,4±0,4 99,6±0,6 +3,2*
Lašinių storis už paskutinio šonkaulio, mm 19,6±0,9 18,9±1,0 -0,7
Ilgiausiojo nugaros raumens skerspjūvio plotas, cm2 38,3±1,0 39,5±1,5 +1,2
Kumpio svoris, kg 12,0±0,1 12,3±0,2 +0,3

* p<0,01
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ūkio stresas ir jų prisitaikymas prie  naujos aplinkos.
Palyginti su ūkinėmis sąlygomis užaugintais miš-

rūnais, standartizuotomis sąlygomis užaugintų miš-
rūnų skerdenos puselė (99,6 cm) buvo 3,2 cm ilgesnė 
(p<0,01), nugaros lašiniai už paskutinio šonkaulio 
(18,9 mm) – 0,7 mm plonesni, o ilgiausiojo nuga-
ros raumens skerspjūvio plotas (39, 5 cm2), kumpio 
svoris (12,3 kg) ir raumeningumas (57,5 proc.) – 
atitinkamai 1,2 cm2, 0,3 kg ir 1,4 proc. didesni. Ge-
resniems mėsingumo rodikliams didžiausios įtakos 
galėjo turėti kiaulių šėrimui kontrolinio penėjimo 
tvarte naudotas aukštesnio baltymingumo pašaras.

taigi identiško genotipo mišrūnų analizuojamų 
produktyvumo rodiklių pokyčius lėmė skirtingos 
aplinkos (šėrimo ir laikymo) sąlygos. 

parama

Darbas finansuotas vykdant projektą nr. 1PM-
PV-12-1-012585 „Mokslo naujovių ir pažangios 
patirties sklaida kiaulių veisimo sistemoje“ pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 
priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo vei-
kla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir že-
mės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių 
ir inovacinės praktikos sklaida“.
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inFluence oF enVironmental conditions on piGs GroWth rate and meatiness traits

ramutis klimas, asta klimienė

summary
in this article the changes of peculiarity growth rate and meatiness traits in crossbreds (hybrids),  the same breeds 

combination under household and standartized conditions are analysed. Experiment carried out in 2013 at ii – iV 
quarter. investigated pigs under household conditions were grown and estimated in the farm of the farmer A. Banionis 
(Kaunas district). Pigs that were grown by the methodology of control fattening (standartized conditions) tested in 
stables of control fattening of the joint - stock company “Kiaulių veislininkystė“ (Radviliškis district). in the breeding 
centre of the farmer, 30 weaned crossbreds of Yorkshire and Landrace breeds (YxL) were selected: 7-8 piglets from 4 
sows (litters). Selected crossbreds were divided into two groups of 15 animals in each. Hybrids of one group were fat-
tened approximately from 30 kg to 106 kg weight in the above -  mentioned farm, and hybrids of second group were 
fattened in the joint - stock company “Kiaulių veislininkystė“. under the household conditions, all hybrids of the first 
group were kept in one pen. in the stable of control fattening, the second group of hybrids were divided into 4 pens by 
the litters. Thus groups were formed analogous by parentage, weight and age of  pigs. Groups growing under different 
conditions were composed from 47% gilts and 53% castrates. Pigs in the farm were fed with concentrated feed made in 
the same farm, and pigs in the stable of control fattening were fed with special dry compound feed made by the joint - 
stock company “Joniškio grūdai“. in one kilogram of feed were respectively 13.0 and 13.3 MJ of metabolizable energy. 
Parameters of microclimate in pig premises satisfied zootechnical requirements. 

According to investigation data, the crossbreds grown in the farm and in the stable of control fattening reached 100 
kg weight respectively through 184 and 192 days, their fattening length and daily gain from 30 to 106 kg weight were 
respectively 103 and 111 days, 751 and 679 g.  incurred transportation stress of piglets from farm and their adaptation 
to new environment had negative influence on intensity of growth under standartized conditions. When analysing me-
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atiness traits of investigated pigs different situation was determined. The crossbreds grown under standartized conditi-
ons had half carcass (99.6 cm) by 3.2 cm longer (P<0.01), backfat thickness at last rib (18.9 cm) -  0.7 mm thinner, loin 
lean area (39.5 cm2), ham weight (12.3 kg) and muscularity (57.5%) respectively by 1.2 cm2, 0.3 kg and 1.4%  higher 
compared with crossbreds grown under household conditions. Therefore, changes of analyzed productivity indicators 
of crossbreds identical genotipe were influenced by different environmental conditions 

keywords: pigs, crossbreds, environment, growth rate, meatiness traits.
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the 1878 san steFano treaty and 
the alBanians

After the Russian military victory over the Otto-
man Empire in the 1877−1878 Russo-Ottoman War 
it was signed the San Stefano treaty between these 
two states on March 3rd, 1878. According to the trea-
ty, a Greater “San Stefano” Bulgaria, under the direct 
protection by Russia, had to be established within 
the borders of the Ottoman Empire. However, an 
idea of “San Stefano Bulgaria” directly affected three 
Balkan nations: the Serbs, Greeks and Albanians as 
some of their ethnic and historical territories had to 
become part of a Greater Bulgaria. The “San Stefano 
Bulgaria” was projected by the Russian authorities to 
cover territory from the Danube River to the Aegean 
Sea and from the present-day Albania to the Black 
Sea, including all of geographic-historical Macedo-
nia, the present-day East Serbia and the present-day 
Southeast Albania. As a result, the Albanian nation 
living in the present-day Southeast Albania and the 
West Macedonia would become part of a Greater 
Bulgaria that would be governed by the Russian au-

Vladislav B. sotirović
Mykolas Romeris University

the Great european poWers and the alBanians 
in 1878: From the san steFano treaty to 

the Berlin conGress

abstract: The research problem and targets of this article are to investigate the policy of the Great European Pow-
ers in order to settle a Great Eastern Crisis in 1878 and the “Albanian Question”. The research object of the article is 
the emergence of the “Albanian Question” in Europe in 1878. Our fundamental research goals are to examine how the 
Concert of Europe composed by the Great European Powers answered to the challenge posed by the Great Eastern 
Crisis of 1875−1878 and how the Albanians and their national representatives reacted to the new European policy of 
remapping the Southeast Europe in order to solve the crisis and satisfy the political interests of the Great European 
Powers. Research methodology used to lead the investigation is composed by the text analysis of the historical docu-
ments and scientific literature relevant to the research problem and targets of the article. The crucial research results of 
the investigation are: 1. The “self-help” policy of the Great European Powers led them to activate a “balance of power” 
concept in the international relations in their attempts to finally resolve the Great Eastern Crisis in 1878; and 2. The 
Albanian reactions to both the San Stefano and the Berlin treaties of 1878 were: a) to rise the “Albanian Question” for 
the first time in the European history on organized political way; b) to strengthen support for the territorial integrity of 
the Ottoman Empire as the best means to fight the decisions by both San Stefano and Berlin treaties; and c) to launch 
their own project of a Greater Albania either as a new European independent state or the autonomous province in the 
Ottoman Empire.      

keywords: Albanians, the Balkans, Great Eastern Crisis, San Stefano treaty, Berlin Congress, Great European Pow-
ers1

1The author of this text is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the article.

thorities.1 it is characteristic of both the San Stefano 
treaty and the Berlin Congress that they conceived 
parts of the Albanian-populated Balkan territories 
to be given to the other Balkan states according to 
the principle of ethnic and historical rights. The re-
mained Albanian ethnic space would be within the 
borders of the Ottoman Empire but without any 
“special status”, i.e., autonomous rights and ethno-
political privileges. 

The Ottoman government itself was feeble to 
protect the Albanian populated territories consisted 
of more than 80% of the Muslim population, which 
showed high degree of political and ideological loy-
alty towards the Sultan and the Sublime Porte in is-
tanbul. nevertheless, the decisions of the 1878 San 
Stefano treaty resulted in the organization of the Al-
banian self-defence system by their (Muslim) political 
leadership, which considered an autonomous status 
of Albania, similarly to the status of Serbia, Moldavia 
and Wallachia, as only guarantee for a justifiable ad-
ministration over the Albanians in the future.  
1Parliamentary Papers, series “Accounts and Papers”, Vol. 
LXXXiii, turkey, № 22, London, 1878, 10. 
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The San Stefano treaty accorded to the Slavic 
Bulgaria a portion of the following Albanian-settled 
lands: the district of Korçë and the Debar area. Ac-
cording to the same treaty, Montenegro was granted 
with several municipalities at the present-day north 
Albania and the areas of Bar and ulcinj. The bor-
der between Ottoman Albania and Montenegro was 
fixed on the Bojana River and the Scodra Lake. nev-
ertheless, an official representative of the Principal-
ity of Montenegro, Radonjić, required in Adrianople 
(Edirne) the city of Scodra to be included into en-
larged Montenegro.2 

However, what was exactly regarded at that time 
as Albania, and the Albanians as an ethnic identity, 
it was not clear to anybody in Europe. The main rea-
son was the fact that the official Ottoman censuses 
became quite unreliable source to fix such problems 
because they were based rather on the religious iden-
tity than on strict ethno-national (i.e., ethno-linguis-
tic) belonging. Practically, all Ottoman islamic pop-
ulation, either they were the Albanians, Bosnians or 
turks, were selected to one category – the Muslims. 
A national/ethnic differences were not marked in 
the Ottoman censuses at all. nevertheless, regardless 
on the lack of the official statistics, it is possible to 
reconstruct the dispersion of the Albanian ethnicity 
at that time by using other historical sources. One 
of such sources is a report to the Austro-Hungarian 
authorities about the northern boundaries of the 
Albanian language written by the Austro-Hungar-
ian consul F. Lippich in the mid-1877 during the 
Great Eastern Crisis and the Russo-Ottoman War of 
1877−1878. According to this report, a northern lin-
guistic border of the Albanians run from the city of 
Bar on the Montenegrin Adriatic littoral towards the 
Scodra Lake, then through two Montenegrin regions 
of Kolašin and Vasojevićs, after that towards the ibar 
River and the city of novi Pazar in Sanjak (Raška) up 
to the area of the South Morava River at the present-
day Serbia. The Albanian linguistic borderland was 
fixed on the East and South-East to be around the 
Ochrid Lake, the cities of Bitola (Monastir) and De-
bar, and the upper Vardar River.3 However, in many 
of these areas the Albanian language was spoken to-
gether with the Slavonic languages as they are today 
the Serbian, Montenegrin and Macedonian. 

Surely, the San Stefano treaty provoked the Alba-
nian nationalism and forged the Albanian national 
renaissance movement. A germ of the Albanian na-
tional movement was growing from the 1840’s to the 
time of the Great Eastern Crisis of 1875−1878 when 
the first requirements for the establishment of the 
2 “Article № 1” of the San Stefano Peace treaty in Parliamentary 
Papers, series “Accounts and Papers”, Vol. LXXXiii, turkey, № 
22, London, 1878, 9−10; Sumner B. H., Russia and the Balkans, 
1870−1880, Oxford, 1937, 410−415.
3Haus-Hof-und Staatsarchiv, Politisches Archiv, Xii/256, türkei 
iV, Lippich F., “Denkschrift über Albanien”, Wien, June 20th, 
1877, 8−9.

Albanian-language schools and the preservation of 
national language were requested by the Albanian 
public workers in the Ottoman Empire (naum Pan-
ajot Bredi, Engel Mashi, Josiph Kripsi, John Skiroj, 
Hieronim de Rada, Vincenzo Dorsa, etc). However, 
the Albanian national renaissance received a new 
impetus during the Balkan crisis of 1862 at the time 
of a new Montenegrin-Ottoman war when several 
members of the so-called “Scodra group” (Zef Lju-
bani, Pashko Vasa and others) propagated the up-
rising of the north Albanian tribes in the Mirditë 
region against the Montenegrin territorial preten-
sions on the Albanian-populated areas. They also 
opposed the Ottoman authorities as they relied on 
the support by the French Emperor napoleon iii 
(1852−1870). in the case of successful result of the 
rebellion the independent and united principality of 
Albania would be created at the Balkans. it would 
include all Albanian-populated territories in the Bal-
kans. The main Albanian ideologist from that time 
was Zef Jubani, born in Scutari in 1818, who claimed 
that the Albanian population already became a na-
tion at that time.4 His primary political goal was a 
creation of an autonomous united Albania within 
the Ottoman Empire. Others, like Thimi Mitko and 
Spiro Dineja, favoured Albania’s separation from the 
Ottoman Empire and creation of a dual Albanian-
Greek confederation state similar to Austria-Hunga-
ry. During the Great Eastern Crisis of 1875−1878, 
the Albanian uprising in Mirditë in 1876−1877, 
led by the Albanian patriots from Scodra, had as 
its ultimate political goal a creation of an autono-
mous Albania in the Ottoman Empire. The leaders 
of the uprising visited Montenegrin court in order 
to obtain a financial support from the Montenegrin 
Prince nikola i (1860−1910; King 1910−1918). Such 
support was promised to the leader of the Albanian 
delegation, Preng Dochi. What is important to stress 
is that the Montenegrin Prince stated on this occa-
sion that Montenegro does not have any territorial 
aspirations towards the “Albanian” territories. At the 
same time, the Russian diplomat in Scodra, ivan Jas-
trebov, pointed out that Europe faced the “Albanian 
Question”. 

At the same time, the Albanian tribal chieftains 
from the South Albania and the north Epirus un-
4According to M. Jevtić, the Albanians have not been formed 
as a nation in a modern European sense of the meaning of the 
term at that time or they are not a nation even today as the main 
framework of the Albanian national identity was and is primarily 
islam – a religion which does not recognize existence of any eth-
no-linguistic identity among the Muslims who are considered to 
be one (confessional) “nation” [Јевтић М., Албанско питање и 
религија, Београд: Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, 2011; Јевтић М., „Исламска суштина албанског 
сецесионизма и културно наслеђе Срба“, Национални 
интерест, Vol. 17, no. 2, 2013, 238]. On the islamic tradition 
and political doctrine, see in [itzkowitz n., Ottoman Empire and 
Islamic Tradition, Chicago−London: The university of Chicago 
Press, 1980].
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der the presidency of a prominent Muslim Albanian 
feudal lord Abdul-beg Frashëri convoked in 1877 a 
national meeting in the city of Jannina when they 
required from the Sublime Porte in istanbul to rec-
ognize a separate Albanian nationality, and therefore 
to give them a right to form an autonomous Alba-
nian province (vilayet) within the Ottoman Empire. 
They required, in addition, that all officials in such 
Albanian vilayet should be of the Albanian ethnic 
origin (but only the Muslims), the Albanian-lan-
guage schools to be open and finally the Albanian-
language courts to be created. The memorandum 
with such demands was sent to the Sublime Porte, 
but this supreme Ottoman governmental institution 
rejected to meet any of these Albanian national re-
quirements.   

A publishing of the San Stefano treaty’s articles 
caused a great unrest and dissatisfaction among the 
Albanian people.5 From that time onward, a previ-
ous Albanian movement just for improvement of 
the social conditions of the Albanians living in the 
Ottoman Empire became, however, now transfig-
ured into the Albanian national movement (but in 
essence it was rooted into the islamic tradition and 
political dogmatism) requiring either the creation of 
politically autonomous province of Albania within 
the Ottoman Empire or a making of an independ-
ent Albanian national state (based on the islamic 
tradition).6 

Especially the northeast and East Albania expe-
rienced massive unrest and protests against the San 
Stefano treaty that were addressed to the Great Eu-
ropean Powers.7 Thus, in April 1878 the Albanians 
from the city of Debar sent a telegram to the Brit-
ish and Austro-Hungarian ambassadors to the Otto-
man Empire, Layard, Zichy respectively, protesting 
against the annexation of the region of Debar by a 
newly projected San Stefano Bulgarian principality. 
it was emphasized in the telegram that the people 
from Debar are the Albanians but not Bulgarians. 
Furthermore, according to the protest memo, the 
5Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, “Ceccaldi to 
Waddington, April 27th, 1878”, № 213, turquie, Correspondance 
politique des consuls, Scutari, 1878−1879, Vol. XXi. 
6On the strong confessional-political division and even re-
ligious wars between the Albanians later on in 1915, see in 
[Pollo S., Puto A., Histoire d’Albania des origines á nos jours, 
Roanne, 1974, 183−186; Јевтић М., Проблеми политикологије 
религије, Београд: Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, 2012, 159−161].
7An academic concept of a Great Power is defined as a state 
“deemed to rank amongst the most powerful in a hierarchical 
state-system. The criteria that define a great power are subject 
to dispute, but four are often identified. (1) Great powers are in 
the first rank of military powers, having the capacity to main-
tain their own security and, potentially, to influence other pow-
ers. (2) They are economically powerful states… (3.) They have 
global, and not merely regional, spheres of interests. (4) They 
adopt a ‘forward’ foreign policy and have actual, and not merely 
potential, impact on international affairs” [Heywood A., Global 
Politics, new York−London: Palgrave Macmillan, 2011, 7].

district of Debar encompassed 220,000 Muslims 
and 10,000 Christians; all of them were the ethnic 
Albanians.8 Finally, it was required that the Great 
European Powers would not allow Bulgaria to an-
nex the Debar region; instead, it should be left in the 
Ottoman Empire (as a “national” state of all Muslim 
Albanians).9 

Similarly to the Albanians from Debar, their 
compatriots from the city of Scodra and north-
west Albania asked the Austro-Hungarian author-
ity to foil inclusion of the Albanian territories into 
Montenegro (whose independence was recognized 
by the Berlin Congress in 1878).10 The Albanians 
from several districts in Kosovo-Metochia (Prizren, 
Đakovica, Peć) protested in a memorandum to Vi-
enna against partition of their lands between Serbia 
and Montenegro.11 On May 8th, 1878 when “…today, 
we learned from the newspapers that the Ottoman 
government, unable to resist the pressure of Russia, 
has been obliged to accept our annexation by the 
Montenegrins…” a protest of Albanian population 
of Scodra, Podgorica, Spuž, Žabljak, tivat, ulcinj, 
Gruda, Kelmend, Hot and Kastrat was addressed to 
the ambassador of France in istanbul against the an-
nexation of the Albanian lands by the Principality of 
Montenegro.12 The Albanian people from the north 
Albania and Kosovo-Metochia, either the Muslims 
or the Roman Catholics, started to organize their 
own self-defence detachments (a territorial militia) 
and the local committees against incorporation of 
these territories into either Serbia or Montenegro. 
Another task of those numerous committees was to 
help the Albanian refugees from the areas already 
taken by the Serbs and Montenegrins according to 
the San Stefano treaty.13 Thus, for example, on June 
26th, 1878 from Priština was issued a protest of 6,200 
8The numbers of people of the Debar district was drastically ex-
aggerated. The ethnic Albanians have not been the only districts’ 
inhabitants.
9Parliamentary Papers, series “Accounts and Papers”, “Layard 
to Salisbury, Therapia, May 4th, 1878, Vol. LXXXiii, turkey, 
№ 41, London, 1878, 60−61; Archives du Ministère des Affaires 
Etrangères, Paris, “Ceccaldi to Waddington, Scutari, May 4th, 
1878”, № 214, turquie, Correspondance politique des consuls, 
Scutari, 1878−1879, Vol. XXi.
10novotny A., Österreich, die Türkei und das Balkan-problem im 
Jahre des Berliner Kongresses, Graz−Köln, 1957, 246.
11Ibid, 37, 247−253; Parliamentary Papers, series “Accounts and 
Papers”, 1878, Vol. LXXXi, turkey, № 45, London, 1878, 35−36.
12 Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, French 
Embassy at the Sublime Porte, turkey, Vol. 417, 51−54, Supple-
ment to the Report № 96 (original in French); Pollo S., Pulaha S., 
(eds.), Pages of the Albanian National Renaissance, 1878−1912, 
tirana, 1978, 12−13.
13Parliamentary Papers, series “Accounts and Papers”, “Green to 
Salisbury, May 3rd, 1878”, Vol. LXXXiii, turkey, № 40, London, 
1878, 60; Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, 
“Ceccaldi to Waddington, Scutari, May 4th, 1878”, № 214, tur-
quie, Correspondance politique des consuls, Scutari, 1878−1879, 
Vol. XXi; Ibid, a copy of telegram signed by the Montenegrin 
Prince nikola i Petrović-njegoš, Cetinje, June 5th, 1878, as an-
nexe № 1 to Dèpêche, June 9th, 1878, № 218.
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Albanian emigrants expelled from the districts of 
niš, Leskovac, Prokuplje and Kuršumlija, addressed 
to the Berlin Congress against the mass murders and 
rapes committed by Serbia’s army and the Bulgarian 
military units.14

the First alBanian priZren leaGue 
oF 1878−1881

The Ottoman government as well encouraged 
the Albanian work on national gathering and politi-
cal unification against the articles of the San Stefano 
treaty with Russia. The Albanian political leaders and 
national workers, both from Albania proper and the 
West Macedonia, the East Montenegro and Kosovo-
Metochia, decided to organize a common Muslim 
Albanian national conference where the Muslim Al-
banian ultimate confessional-national requirements 
would be discussed and negotiated. A chosen place 
of the conference was the city of Prizren in Meto-
chia, an ancient Serbian mediaeval capital (an “Em-
peror’s City” or the “Serbian Jerusalem”). The exact 
meeting-day was decided to be June 10th, 1878, i.e., 
only three days before the Berlin Congress started to 
work. A leading person of this Prizren conference, 
and later on and of the entire Albanian national 
movement known as Rilindja (Renaissance), became 
a Muslim Abdul Frashëri, a delegate from Albania’s 
southern regions.15 in fact, he came to Prizren from 
istanbul as a President of a newly formed secret 
“Central Committee for Defence of Rights of the 
Albanian nationality”.16 The Prizren conference was 
attended by eighty Albanian delegates from all Al-
banian lands, i.e., from four “Albanian” Ottoman 
vilayets (as such claimed by the Albanians). The rep-
resentatives were predominantly of the islamic faith 
and the conference was organized in a pure islamic 
spirit. Some delegates were religious leaders, some 
feudal notables while some of them belonged to the 
strata of clan’s chieftains. The conference was initi-
ated by the Ottoman authorities in istanbul where 
from Abdul Frashëri came to Prizren.  

The permanent Muslim-national Albanian politi-
cal organization was set up in the city of Prizren in a 
form of the committee which issued its own political 
program on May 30th, 1878 intending to defend terri-
tory of the Albanian ethnic space, the islam and above 

14Politisches Archiv des Auswartigen Amtes, Bonn, turkey 129, 
Vol. 2, The Acts of the Congress of Berlin, 2, 1878, document № 
110 (telegram); Pollo S, Pulaha S., (eds.), The Albanian League of 
Prizren, 1878−1881. Documents, Vol. i, tirana, 1878, 73−74. 
15A complete list of the participants of the Prizren conference 
in 1878 is published in [Külçe S., Osmanli tarihinde Arnavutluk, 
Smyrna, 1944, 249−250].
16This committee was constituted by the most prominent Alba-
nians who lived in istanbul, both the Muslims and the Chris-
tians but it was a Muslim in essence.

all a territorial integrity of the Ottoman Empire.17 
The committee on the same day sent an appeal to all 
Albanian patriots to defend their land from the an-
nexation by Montenegro and Greece. The committee’s 
members protested against pretensions of the Greek 
government to Epirus, a province allegedly settled 
by the ethnic Albanian majority and therefore un-
derstood as the South Albania.18 However, while the 
“South Albania” was threatened by the Greek occupa-
tion, the “north Albania” around the Scutari Lake, the 
Bojana River and the city of ulcinj faced a danger of 
occupation by the Montenegrin troops. The Albanian 
national feelings were expressed at that time as: 

“Such an aggressive and violent conduct, which 
does not have even the slightest provocation on our 
part to justify it, is arousing profound and general an-
ger among us. We are afraid that bloody clashes will 
occur between the Montenegrin troops and the popu-
lation of the occupied zones, and all over Albania the 
cry has been raised ‘We must rush to the assistance of 
our brothers who are being subjected to violence and 
plunder!’… Live the Albanian lands to Albanians.”19 

During the Russo-Ottoman War of 1877−1878 
the Greek government, balancing between formal 
neutrality, advised by the western powers, and the 
war option, finally entered the war against the Ot-
toman Empire with Russia’s blessing after the Rus-
sian troops won a conclusive Battle of Plevna in De-
cember 1877 against the Ottomans. Thus, the Greek 
troops crossed the border with the Ottoman Empire 
on February 21st, 1878.20 The strong Greek military 
forces entered Thessaly, Epirus and landed on the lit-
toral of today South Albania, north of Santi Quaran-
ta. At the same time, the Greek emissaries were sent 
to several towns in the north Epirus calling the local 
inhabitants to unite their land with the Greek moth-
erland (Greece) but this action was severely opposed 
by the ethnic Albanians, and supported only by the 
Orthodox Greeks. The bloodiest struggles between 
17The program is published in: Frashëri K., Rilindja kombëtare 
shqiptare, tirana, 1962, 17−19. At that time, the ethnic Alba-
nian Christians composed 10−15% out of total ethno-linguis-
tic Albanians [Јевтић М., „Исламска суштина албанског 
сецесионизма и културно наслеђе Срба“, Национални 
интерест, Vol. 17, no. 2, 2013, 244]. On the crucial role of 
the Albanian Muslims to the realization of the Albanian na-
tional goals and programs, see in [Новаковић Д., „Исламска 
заједница у функцији остваривања албанских националних 
интереса“, Политикологија религије, бр. 1, 2007].   
18A Greek historiography claims that a majority of the Albanian 
speaking Christian Orthodox believers are of the Greek ethnic 
origin.
19The Central State Archives of the Republic of Albania, tirana, is-
tanbul, May 30th, 1878, Fund of the Albanian League of Prizren, 
file № 2, document № 5523; Schirò G., Gli albanesi e la questione 
balcanica, napoli, 1904, 48−49; Frashëri K., Rilindja kombëtare 
shqiptare, tirana, 1962, 18.
20Lascaris Cf. S. t., La politique extérieure de la Grèce, avant et 
après le Congrès de Berlin (1875−1881), Paris, 1924, 85−89; Dri-
ault E., Lhéritier M., Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à 
nos jours, Paris, Vol. iii, 1925, 413−460.
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the Greeks and the Albanians occurred in the mixed 
areas of Thessaly and Epirus.21 However, very soon 
after the intervention by the Great European Powers 
the Greek military troops were withdrawn from the 
territory of the Ottoman Empire.

The conference in Prizren was attended also by 
several Muslim non-Albanian landlords from Bos-
nia-Herzegovina and Sanjak who expressed their 
interest for common struggle against the separation 
of their territories from the Ottoman Empire. Ab-
dul Frashëri by opening the conference called all Al-
banians to unite their national forces in a common 
fight for the motherland (the Ottoman Empire) and 
national interest. The cardinal decision of the con-
ference was to create a united national political or-
ganization with the only task to defend the Albanian 
national rights and to protect territorial integrity of 
the Ottoman Empire. it was proclaimed as the gov-
ernmental organ - the Committee of the Real Mus-
lims (Cemijeti ihtilati isljamie) located in Prizren. 
This organization came to history as the First 
Prizren League of 1878−1881. The elected President 
of the committee was a Muslim Albanian Sheh Mus-
tafa tetova. it was decided that the local committees 
subordinated to the Central Committee in Prizren 
will be established in all lands settled by the Alba-
nian population. The Central Committee obtained a 
right to levy taxes and raise an army. The local com-
mittees, among other obligations, were obliged to 
collect and distribute ammunition and arms to the 
Albanian territorial militia. All adult men would be 
armed, except one per family. According to the plan, 
the province (Sanjak) of Scodra with the northern 
Albania’s mountainous regions will provide 30,000 
armed militiamen, while other 30,000 will come 
from the regions of tirana, Elbasan, Mat, Ochrid 
and Debar. These troops would compose one corps, 
whereas other corps of militia would be gathered in 
Prizren, Peć, Kosovo-Metochia and novi Pazar. The 
non-combatant Albanians were obliged to pay taxes 
collected by the Central Committee in Prizren.22 

The Albanian leaders who participated in the 
Prizren conference, as a first political-diplomatic 
act, sent letters of protest to the participants of the 
Berlin Congress and to the Sublime Porte in instan-
bul against dismemberment of the „Albanian“ lands. 
The participants of the conference decided that if the 
21Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, “Moreau to 
Waddington, Jannina, April 26th, 1878”, № 134; Ibid, “Report on 
May 31st, 1878”, № 142, turquie, Correspondance politique des 
consuls, Jannina, 1877−1878, Vol. iX; Chiara P., L’Epiro, gli Alba-
nesi e la Lega, Palermo, 1880, 232. On Epirus history as contested 
land, see in [Winnifrith J. t., Borderlands~Borderlands: A Histo-
ry of Southern Albania/Northern Epirus, London: Gerald Duck-
worth & Co. Ltd., 2002; Potts J., The Ionnian Islands and Epirus: 
A Cultural History, Oxford: Signal Books Limited, 2013].
22On the First (Albanian) Prizren League in the context of the 
Albanian national awakening and struggles for autonomy, see 
more in [Stavrianos L. S., The Balkans Since 1453, new York: 
Rinehart & Company, inc., 1958, 496−512].

Berlin Congress would cede some of the Albanian 
territories to Serbia and Montenegro the Albanian 
militia was obliged to figth with Serbia’s and Mon-
tenegro’s troops in order to drive them back. Each 
Albanian who would refuse to take arms in accord-
ance to the Prizren Central Committee’s order was 
facing a death penalty. However, Sami Frashëri called 
the Orthodox Montenegro and Serbia to act togeth-
er with the Muslim Albanian Prizren League against 
a common enemy – Austria-Hungary as a Roman-
Catholic state. When the Serbs and Montenegrins 
rejected this call the Prizren League proclaimed 
them as the principal enemy to the Albanian people 
and their fundamental political-national interest that 
was creation of an autonomous province of Albania 
in the Ottoman Empire. Subsequently, Jusuf Ali-beg 
published in the turkish language a brochure with 
the plan of creation of an autonomous principality 
of Albania, but at the same time also propagating the 
Albanian-South Slavic fraternity.  

The crucial difference in opinions among the 
participants of the Prizren conference became their 
attitudes towards the central Ottoman authorities. 
All participants of the conference favoured a Sultan’s 
suzerainty over the Albanian people and lands as a 
sort of guarantee against partition between the Bal-
kan Christian states. This wish was at the biginning 
favoured by the Sublime Porte which gave a support 
to the program of the League. However, at the same 
time, the Sublime Porte intended to force all partici-
pants of the conference to accept the Ottoman as a 
national name for all Muslim Albanians that consist-
ed around 85% of a total Albanian population at the 
time. However, by discussing this political issue the 
Albanian leadership split into two groups. Minoriy 
of them accepted the idea of the Ottoman national-
ity for the Muslim Albanians, while majority of them 
favoured the Albanian national identity instead of 
the Ottoman one. in the end, those Albanian leaders 
who supported the first option called for the creation 
of a new national organization of the Muslim Alba-
nians as the Ottomans. Their aim was to strengthen 
emphasis on their Muslim Ottoman identity in or-
der to direct the fundamental political and military 
efforts of all Albanians of the islamic faith towards 
defence of Bosnia-Herzegovina and co-operation 
with the Bosnian-Herzegovinian and other Muslims 
within the Ottoman Empire. However, the second 
political group led by Sami Frashëri urged for a pan-
Albanian unity regardless on their denomination. 
The second group fought for the realisation of only 
Albanian national goal within the Ottoman Empire 
in a form of creation of an autonomous province of 
(a Greater) Albania – the „Vilayet of Albania“, pro-
jected by Sami Frashëri on September 27th, 1878.23 

it is a fact that a predominant political and na-
23Бартл П., Албанци: Од средњег века до данас, Београд: 
CLiO, 2001, 100.
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tional goal of the Albanian First Prizren League was 
to prevent the implementation of both: San Stefano 
treaty’s articles and the decisions of the Berlin Con-
gress. in essence, the League was rather a pan-islam-
ic political organization than an Albanian one and 
fighting primarily for the territorial integrity of the 
Ottoman Empire and the (Muslim) Albanian loyalty 
to the Sultan what is clearly visible from the Article 
ii of the League’s Statute („Kararname“)24 and from 
the fact that the League was constituted by the Mus-
lims from Albania.25 The most dominant and influ-
ential forces of the League became the Muslim con-
servatives either from the Albania proper, Kosovo-
Metochia, Western Macedonia or Sanjak of novi 
Pazar and Bosnia-Herzegovina. Consequently, the 
Sublime Porte used them to affirm its own political 
influence and state interest among the Balkan Mus-
lims. A Balkan Muslim axis (the Albanian-Bosnian) 
formed in Prizren in 1878 became important politi-
cal factor in the Ottoman Balkan policy in the fol-
lowing decades. 

nevertheless, contrary to the pro-Ottoman Mus-
lim conservative character of the headquarters of 
the League, the Albanian national movement in 
the region of Scutari (Shkodër) was much more na-
tionalistic and oriented towards the Albaniandom 
primarily as a result of different religious (the Ro-
man Catholic) composition of this region and sub-
sequently as a result of different political and cul-
tural orientation (West European). The local Scutari 
Committee, which was of the first importance just 
after the Prizren Central Committee, was composed 
by the Muslims (minority) and the Roman Catholics 
(majority). its political leadership was in fact formed 
already before the First Prizren League was estab-
lished.26 A leader of the Scutari Committee became 
Prênk Bibë Doda, a leader of the Roman Catholic 
Mirditë clan. 

the 1878 Berlin conGress and the 
alBanians

After its foundation, the crucial task of the 
Prizren League became to influence the final deci-
sions of the Berlin Congress of the Great European 
Powers which worked from June 13th to July 13th 
1878 in the favor of the Albanian national interests. 
For this political purpose, the League sent several 
different memorandums to the representatives of the 
24About the First Prizren League, from the Albanian perspective, 
see more in [Kosova P., Historical and Cultural Monuments of 
the Albanian League of Prizren, 2004].
25Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, “French 
Consul in Scutari Cf. Pons to Dufaure, Scutari, June 13th−17th, 
1878”, № 219, turquie, Correspondance politique des consuls, 
Scutari, 1878−1879, Vol. XXi.
26Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, “French 
Consul in Scutari Cf. Pons to Dufaure, Scutari, July 14th, 1878”, 
no. 222, turquie, Correspondance politique des consuls, Scu-
tari, 1878−1879, Vol. XXi. 

Great European Powers in Berlin. The Albanians al-
ready at the very beginning of the work of the Berlin 
Congress sent a special petition to the Great Pow-
ers against the cession of the districts of Bar, ulcinj, 
Podgorica and Spuž in the present-day Montenegro 
according to the San Stefano treaty.27 

in connection to the work of the Berlin Congress, 
the Scutari Committee of the Prizren League at the 
beginning of July 1878 started to impose taxes on the 
local Albanian population, to organize public meet-
ings and to prepare armed militia of the Albanians. 
However, it turned out very soon that such actions 
as grounded on nationalistic basis were seriously op-
posed by the Ottoman authorities. in fact, the Sub-
lime Porte in istanbul supported only the Muslim-
Ottoman nationalism but not the ethnic-Albanian.28 

During the first week of the Berlin Congress’ 
work, on June 18th, 1878, the Albanian local political 
leaders from the Scutari region sent a memorandum 
(the Scutari Memorandum) to the British top dele-
gate at the Congress, Lord Beaconsfield. The text was 
written in the name of entire Albanian population 
in four languages: the English, French, italian and 
Albanian. The pivotal reason that this memorandum 
was addressed exactly to the British delegation was 
that Great Britain was mostly interesting among all 
Great European Powers in territorial integration of 
the Ottoman Empire in order to prevent the Slavic 
(Yugoslav and Russian) advances towards the Adri-
atic Sea. in addition, the Albanian political leaders, 
signatories of the document, chose Great Britain to 
be their official representative at the Congress for 
the reason that this Great Power was not posing any 
obstacles to the realization of the Albanian national 
program formulated by the Prizren League. 

The fundamental importance of this memoran-
dum is that it precisely defined alleged Albanian 
ethnic space at the Balkans that was required to be 
included into a Greater Albania either as an inde-
pendent state or as an autonomous province within 
the Ottoman Empire: from the Bojana River in the 
East Montenegro to the city of Jannina in the Greek 
Epirus and from Jannina to the Ambracian Gulf 
in South Greece.29 However, it is quite visible that 
27This protest can be found in dépêche télégraphique sent by 
French Consul in Scodra to the French Ministry of Foreign Af-
fairs, Scutari, June 16th, 1878, and with signatures as annex to the 
dépêche télégraphique, June 17th, 1878, Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères, Paris, “French Consul in Scutari Cf. Pons to 
Dufaure, Scutari”, no. 219, turquie, Correspondance politique 
des consuls, Scutari, 1878−1879, Vol. XXi.
28Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, “French 
Consul in Scutari Cf. Pons to Addington, Scutari, July 14th, 
1878”, no. 222, turquie, Correspondance politique des consuls, 
Scutari, 1878−1879, Vol. XXi; Ibid, Scutari August 11th, 1878, 
no. 225; Ibid, dépêche télégraphique de Pons, Scutari, August 
23rd, 1878.
29Haus-Hof-und Staatsarchiv, Politisches Archiv, the italian ver-
sion of the memorandum. The complete italian text of the do-
cument is published in [Chiara P., L’Epiro, gli Albanesi e la Lega, 
Palermo, 1880, 159−176].
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Kosovo-Metochia was not explicitly included into 
the Albanian ethnographic space according to this 
memorandum! The memorandum suggests that the 
question of disputable province of Epirus between 
the Albanians and the Greeks would be settled by 
the Albanian-Greek confederation in which Epirus 
will enjoy a status of an autonomous region. On the 
other hand, an idea of full political union between 
Albania and Greece was not welcomed in the mem-
orandum: “Albania can not be united with Greece; 
deep differences of race, language, customs and civi-
lization make union impossible”.30 

The attestation of the Albanian nationhood re-
ceived full expression in the memorandum. it was 
pointed out that the Albanians do not want to be ei-
ther the turks, Slavs, Austrians or Greeks. They are 
the Albanians by ethnicity and they will be only the 
Albanians by nationality. One of the most important 
paragraphs in this memorandum is proclamation 
that Albania and the Albanians will oppose any kind 
of the Slavic domination over their territories or 
population either the threat of domination will come 
from the north (by the Serbs and Montenegrins) or 
from the east (by the Bulgarians). 

undoubtedly, the crucial point of the memoran-
dum was a requiring of recognition of an independ-
ent state of (a Greater) Albania. However, in the case 
that such state can not be accepted by the Great Eu-
ropean Powers, the Scutari Memorandum proposed 
a creation of an autonomous Albania as a province 
within the state borders of the Ottoman Empire. 
in other words, either independent or autonomous 
Albania was projected as a breastwork against the 
Slavic invasion to the direction of the Adriatic and 
ionian Sea and as a sort of political-economic equi-
librium in this part of Europe. This memorandum 
suggested to the Great European Powers to confirm 
at the Berlin Congress a political status quo at the 
Balkans what meant a preservation of the territorial 
integrity of the Ottoman Empire. 

nevertheless, according to the memorandum, a 
form of the Ottoman political and administrative 
authority over the Albanian land had to be reformed 
but only by the international commission which will 
not establish a non-Albanian administrative govern-
ance in the province of a Greater Albania.31 Among 
all Albanian memorandums, protests, proposals and 
complains to the Great European Powers during the 
time from the San Stefano treaty to the end of the 
Berlin Congress the Scutari Memorandum was the 
most important Albanian document dealing with 
the solving of the “Albanian Question” according to 
the principles of nationality and self-determination. 

Surely, the Scutari Memorandum of 1878 was 
the most important document issued by the Scutari 
Committee of the Prizren League. it is true not only 
30Ibid.
31Ibid.

from the fact that the document was signed in the 
name of all Albanians rather than in the name of the 
Prizren League but and from the nature of require-
ments by the memorandum. nonetheless, the fact is 
that north Albanian Roman Catholics prevailed in 
the formulation of the memorandum’s requirements 
over the Albanian Muslims. 

The next Albanian memorandum dealing with 
the “Albanian Question” was sent by the Alba-
nian Central Committee in istanbul directly to the 
chairman of the Berlin Congress, German Chan-
cellor, Otto von Bismarck, on June 20th, 1878. The 
document expressed a desire that a Greater Albania 
would enjoy autonomous status within the borders 
of reformed Ottoman Empire, protesting at the same 
time against any kind of the foreign (the Serbian, 
Montenegrin, Greek or Bulgarian) rule over the 
province of a united (Greater) Albania.32 The Berlin 
Congress received other Albanian memorandums, 
petitions and protests as well with the common aim 
to prevent the incorporation of the “Albanian lands” 
into Bulgaria, Greece, Serbia or Montenegro.33 

The Berlin Congress,34 at the end of its work, 
made the following principal decisions as one of the 
best examples of the imperialistic cartography in 
history:35

The large portion of the European part of the Ot-
toman Empire would be partitioned. 

The large (Russian) San Stefano Bulgaria was •	
separated into three pieces: 1) An Autonomous-
tributary Principality of Bulgaria, from the Danube 
River to the Mt. Balkan including Sofia region too; 
2) A semi-autonomous province of the East Rume-
lia, from the Mt. Balkan to the Mt. Rhodope with 
appointed Christian governor and under the super-
vision of all Great European Powers; and 3) Macedo-
nia and Thrace which rejoined the Ottoman Empire. 
32novotny A., Österreich, die Türkei und das Balkan-problem im 
Jahre des Berliner Kongresses, Graz−Köln, 1957, 90, 267. 
33 Other protests and memorandums had the main task to find 
a common tongue with the Ottoman Sublime Porte in regard 
to the imposition of the necessary administrative and govern-
mental reforms within the empire. However, all of them were 
recognizing the supreme power of the Ottoman Empire.
34The Berlin Congress was a part of the common policy of the 
Concert of Europe by the Great European Powers. The Concert 
of Europe “was the name given to the balance of power that exis-
ted in Europe from the fall of napoleon in 1815 to the start of 
the First World War a century later in 1914. The Concert’s foun-
ding members were Britain, Austria, Russia and Prussia… The 
Concert of Europe was also known as the ‘Congress System’. This 
was because the members used to meet at periodic congresses…
whenever a significant problem emerged threatening Europe” 
[Haynes J., Hough P., Malik Sh., Pettiford L., World Politics, Har-
low, England: Pearson Education Limited, 2011, 702].
35The main political task of the Berlin Congress was to annul 
the articles of the San Stefano treaty between Russia and the 
Ottoman Empire as, according to the treaty, Russia’s domination 
over the Black Sea, the Aegean Sea coast and the East Balkans 
was guaranteed by the Ottoman Empire but it was unacceptable 
by the West European Great Powers especially by Great Britain 
and Austria-Hungary.  
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nevertheless, Russia became a dominant foreign 
power in both autonomous-tributary Principality of 
Bulgaria and semi-autonomous province of the East 
Rumelia.

Bessarabia was given to Russia at the expense •	
of Romania in order to compensate Russia for re-
duction of the territory of the so-called “San Stefano 
Bulgaria”. 

Serbia, Romania and Montenegro became in-•	
ternationally recognized as the independent states 
with enlarged state territories.

Serbia was granted with four districts in the •	
present-day South-West Serbia: niš, Vranje, Lesko-
vac and Pirot.

Romania got the north Dobruja while the South •	
Dobruja became part of the autonomous-tributary 
Principality of Bulgaria and an apple of discord be-
tween these two states in the next decades.

Montenegro obtained an Adriatic littoral with •	
the cities of Bar/Antivari and ulcinj/Dulcigno (ulcinj 
was in fact given to Montenegro later in exchange to 
Plav and Gusinje), together with Podgorica and the 
districts of Plav and Gusinje in Metochia. However, 
the Albanian leaders regarded all assigned territories 
to Montenegro by the Berlin Congress as the integral 
parts of the Albanian national territory.36

Greece became enlarged with Thessaly and Epirus.•	
Great Britain occupied Cyprus with the admin-•	

istration rights in exchange to defend certain Otto-
man territories in Asia against Russia. 

Austria-Hungary got a right to occupy (but not •	
to annex) the Ottoman province of Bosnia-Herze-
govina in order to carry out necessary reforms, and 
a right to keep its military in the region of Sanjak of 
novi Pazar between Serbia and Montenegro (in or-
der not to allow these two states to have a common 
border).37

The Berlin Congress subordinated all demands 
and national interests by the Balkan nations and 
states to only interests of the three members of the 
European Great Powers: Austria-Hungary, Russia 
and Great Britain.38 A new Balkan order established 
by the Berlin Congress was intended to keep the 
36Храбак Б., “Италијански конзул у Скадру Б. Берио о 
арбанашком питању 1876−1878. године “, Часопис за сувре-
мену повијест, 3, 1978, 32−33; Храбак Б., “Први извештаји 
дипломата великих сила о Призренској лиги”, Balcanica, iX, 
1978, 251−270.   
37Glenny M., The Balkans: Nationalism, War and the Great Po-
wers, 1804−1999, new York: Viking, 1999, 143−151. Anyway, 
for the German foreign policy the Balkans were not “worth the 
bones of a single Pomeranian grenadier” at that time according 
to Otto von Bismarck. He had only one Germany’s foreign poli-
cy task: to keep a balance of power in Europe in order to block 
any kind of making an anti-German coalition. For Bismarck the 
framework of the Three Emperors’ League (Germany-Russia-
Austria-Hungary) from 1881 was the best way to realize such 
strategy [Ibid., 143].
38On the British policy during the Great Eastern Crisis and the 
Berlin Congress, see [Ković M., Benjamin Disraeli & The Eastern 
Question, Oxford−new York: Oxford university Press, 2011].

peace in Europe as longer as possible but, however, 
it finally led Europe to the Great War of 1914−1918. 
nevertheless, the Berlin Congress became a turn-
ing point in the modern Balkan history. Russia and 
the Ottoman Empire lost mostly at the Berlin Con-
gress as Russia had to accept great revisions to the 
San Stefano treaty while the Ottoman Empire was 
in fact expelled from Europe. Romania and Serbia, 
actively fighting during the Great Eastern Crisis of 
1875−1878, became very disappointed by the deci-
sions of the Berlin Congress. Montenegro got more 
than deserved like Greece but Austria-Hungary, 
which did not participate at the war at all, became 
the main winner in Berlin. Regardless the fact that 
the “Albanian Question” was not discussed at all at 
the Berlin Congress, the Albanians succeeded at 
least to inform Europe about their separate national 
existence and interests. Finally, San Stefano (Great-
er) Bulgaria became reduced from 176,000 sq. km. 
to 96,000 sq. km. but the Bulgarians started to build 
their own national statehood after 1878 with a pos-
sibility to annex Eastern Rumelia in the near future 
what really happened very soon (in 1885).   

There were four reasons why the administration •	
over Bosnia-Herzegovina and military control of the 
territory of Sandjak of novi Pazar were given to the 
Austro-Hungarian Monarchy by the Great European 
Powers at the Berlin Congress:

As a part of political counterbalance of the •	
“great game” by the Great European Powers.

As an instrument to limit the Russian influence •	
in the Balkans.

As a territorial compensation for the lost •	
provinces in northern italy (Lombardy and Ven-
ice) as a consequence of the italian unification of 
1859−1866.39 

Finally, according to Robert A. Kann, “the dan-•	
ger of having the hinterland of Dalmatia controlled 
by a hostile country” (Serbia) was one of the most 
important reasons for the Austro-Hungarian occu-
pation of Bosnia-Herzegovina in 187840 by which 
Vienna and Budapest “abandoned the principle of 
upholding the integrity of the Ottoman Empire”.41 

A keeping of its own military troops in the Sanjak 
of novi Pazar was understood by Vienna-Budapest 
as the best means to prevent territorial unification 
of Serbia with Montenegro in the future. As a result, 
Serbia’s foreign policy in the coming decades was 
switched from Bosnia-Herzegovina and the Sanjak 
of novi Pazar towards Kosovo-Metochia and Mac-
edonia with the task to occupy a part of the present-
day sea coast in the north Albania (Durrës) in order 
39Ћоровић В., Односи између Аустро-Угарске у XX веку, 
Београд: Библиотека града Београда, 1992, 15.
40Kann R. A., A History of The Habsburg Empire 1526−1918, 
Berkley−Los Angeles−London: university of California Press, 
1980, 280.
41Bérenger J., A History of The Habsburg Empire 1700−1918, 
London−new York, Longman, 1997, 255. 
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to get an exit to the sea as after 1878 the Austro-
Hungarian troops were located between Serbia and 
Montenegro and therefore Serbia could not get exit 
to the sea via Montenegro.  

Regardless to the fact that all Balkan states 
received certain territorial compensations, the 
1878 Berlin treaty satisfied no one of them. As 
an ultimate result of the treaty, Russia acquired 
a solid position in the East Balkans, whereas 
Austria-Hungary received similar position in the 
Western Balkans.42 Both Albania and Serbia were 
considered as the parts of the Austro-Hungarian 
sphere of influence in the Southeast Europe as it 
was according to the 1782 “Greek Plan” by tsa-
rina Catherine the Great of Russia.43 the Serbian 
Prince Milan Obrenović iV supported by Austria-
Hungary announced Serbia’s state independence 
in Belgrade on August 22nd, 187844 and became the 
King in 1882.  

The reason for a strong reaction by the Albanians 
against the decisions of the Berlin Congress was ex-
plained by the policy of the Great European Powers 
to settle their disputes and imperialistic designs in 
the Balkans by giving to Greece, Bulgaria, Serbia and 
Montenegro parts of the Albanian populated lands. 
However, the Albanian national and political leader-
ship gradually fostered as well and the anti-Ottoman 
sentiment for the reason that the Ottoman govern-
ment did not protect the Albanian ethnic territories 
against their partition between the Balkan Christian 
states after the Berlin Congress. As the Albanian re-
sponse to the decisions of the Berlin Congress, the 
new active centers and committees of the Prizren 
League were established in the areas near the bor-
ders of the Albanian ethno-linguistic space which 
had to be included into a Greater Albania according 
to the plans by the Albanian nationalists.45 

conclusions

A turning point in the modern history of the 
Southeast Europe became the Great Eastern Crisis of 
1875−1878, as a part of a long standing the Eastern 
Question, which opened a Pandora box of the na-
42Similar division of the Balkan peninsula into the Russian and 
Habsburg spheres of influence was agreed in 1782 by the Russian 
tsarina Catherine the Great and the Habsburg Kaiser Joseph ii 
(the “Greek Plan”) [Поповић В., Источно питање, Београд, 
1928, 92−93].
43“treaty for the Settlement of the Affairs of the East between 
Great Britain, Austria-Hungary, France, Germany, italy, Russia 
and turkey, Berlin, July 13th, 1878”, British and Foreign State Pa-
pers, Vol. 69, London, 1878. The shorter version of it is published 
in trifunovska S. (ed.), Yugoslavia through Documents. From its 
Creation to its Dissolution, Dordrecht−Boston−London: Marti-
nus nijhoff Publishers, 1994, 89−96.
44“Serbian Proclamation of independence”, Belgrade, August 
10th (22nd), 1878, British and Foreign State Papers, Vol. 69, Lon-
don, 1878, 1109. 
45Jelavich B., History of the Balkans: Eighteenth and Nineteenth 
Centuries, Cambridge: Cambridge university Press, 1984, 364. 

tional and nationalistic territorial claims by the local 
nationalities and when the new projects by the Great 
European Powers were drawn in order to remap the 
regional political reality. The crisis was over by the 
Berlin treaty of 1878 “sought to build a balance of 
power between the Balkan states while giving prec-
edence to its Christian peoples”.46   

A real Ottoman power in the Balkans ended with 
the decisions of the Berlin Congress in the form of 
the Berlin treaty. Regardless to the fact that nomi-
nally Albania, Macedonia, Thessaly and Epirus (the 
last two till 1881) were part of the Ottoman Empire, 
it became tremendously difficult for the Sublime 
Porte to govern them on a proper way. While the Al-
banian national movement emerged as a significant 
political force, istanbul did not have any illusion that 
its administration over Bosnia-Herzegovina, Sanjak 
of novi Pazar, the autonomous-tributary Principal-
ity of Bulgaria and the semi-autonomous Eastern 
Rumelia would be ever restored. 

nevertheless, the Berlin Congress did not stamp 
territorial changes in the Balkans as:

The requirements posed by the Athens concern-
ing Thessaly and Epirus had to be soon discussed 
among the Great European Powers. 

Only after solving this problem the borders be-
tween Greece and the Ottoman Empire had to be 
finally drawn. 

The borders between an independent Mon-
tenegro and the Ottoman territories inhabited by 
the Albanians had to be finally determined as well. 
However, at the same time, both the Muslim and 
Christian Albanians started to struggle for defence 
of their alleged ethno-national territories against 
Serbia, Greece, Bulgaria and Montenegro. 

The fundamental research results of our investi-
gation in this article are: 

The “self-help” policy of the Great European Pow-
ers led them to activate a “balance of power” concept 
in the international relations in their attempts to fi-
nally resolve the Great Eastern Crisis in 1878.

The Albanian reactions to both the San Stefano 
and the Berlin treaties of 1878 were: a) to rise the 
“Albanian Question” for the first time in the Europe-
an history in organized political way; b) to strength-
en support for the territorial integrity of the Otto-
man Empire as the best means to fight the decisions 
by both treaties of San Stefano and Berlin; and c) to 
launch their own project of a Greater Albania either 
as a new European independent state or the autono-
mous province in the Ottoman Empire.   

Finally, the Berlin Congress and its anti-Russian 
treaty,47 nonetheless, fostered the ethno-political 
46Castellan G., History of the Balkans: From Mohammed the 
Conqueror to Stalin, new York: Columbia university Press, 
1992, 323.
47Schevill F., A History of the Balkans: From the Earliest Times to 
the Present Day, new York: Dorset Press, 1991, 402.
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struggles between the Balkan states and nations with 
imperialist rivalry of the Great European Powers 
in the following decades that was soon to turn the 
Southeast Europe into a “European powder keg”.  

BiBlioGraphy

Archives du Ministère des Affaires Etrangères1. , Paris, 
“Ceccaldi to Waddington, April 27th, 1878”, № 213, tur-
quie, Correspondance politique des consuls, Scutari, 
1878−1879, Vol. XXi. 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères2. , Paris, 
“Ceccaldi to Waddington, Scutari, May 4th, 1878”, № 214, 
turquie, Correspondance politique des consuls, Scutari, 
1878−1879, Vol. XXi.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères3. , Paris, 
“French Consul in Scutari Cf. Pons to Dufaure, Scutari, 
June 13th−17th, 1878”, № 219, turquie, Correspondance 
politique des consuls, Scutari, 1878−1879, Vol. XXi.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères4. , Paris, 
“French Consul in Scutari Cf. Pons to Dufaure, Scutari, 
July 14th, 1878”, no. 222, turquie, Correspondance poli-
tique des consuls, Scutari, 1878−1879, Vol. XXi. 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères5. , Paris, 
“French Consul in Scutari Cf. Pons to Dufaure, Scutari”, 
no. 219, turquie, Correspondance politique des consuls, 
Scutari, 1878−1879, Vol. XXi.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères6. , Paris, 
“French Consul in Scutari Cf. Pons to Addington, Scu-
tari, July 14th, 1878”, no. 222, turquie, Correspondance 
politique des consuls, Scutari, 1878−1879, Vol. XXi; Ibid, 
Scutari August 11th, 1878, no. 225.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères7. , Paris, 
“Moreau to Waddington, Jannina, April 26th, 1878”, № 134

Archives du Ministère des Affaires Etrangères8. , Paris, 
“Report on May 31st, 1878”, № 142, turquie, Correspond-
ance politique des consuls, Jannina, 1877−1878, Vol. iX.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères9. , Paris, 
A copy of telegram signed by the Montenegrin Prince 
nikola i Petrović-njegoš, Cetinje, June 5th, 1878, as an-
nexe № 1 to Dèpêche, June 9th, 1878, № 218.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères10. , Par-
is, Dépêche télégraphique de Pons, Scutari, August 23rd, 
1878.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères11. , Paris, 
French Embassy at the Sublime Porte, turkey, Vol. 417, 
51−54, Supplement to the Report № 96 (original in French).

“Article № 1” of the San Stefano Peace treaty in 12. 
Parliamentary Papers, series “Accounts and Papers”, Vol. 
LXXXiii, turkey, № 22, London, 1878. 

Bérenger J., 13. A History of The Habsburg Empire 
1700−1918, London−new York, Longman, 1997. 

Castellan G., 14. History of the Balkans: From Moham-
med the Conqueror to Stalin, new York: Columbia uni-
versity Press, 1992. 

Chiara P., 15. L’Epiro, gli Albanesi e la Lega, Palermo, 1880.
Driault E., Lhéritier M., 16. Histoire diplomatique de la 

Grèce de 1821 à nos jours, Paris, Vol. iii, 1925. 
Frashëri K., 17. Rilindja kombëtare shqiptare, tirana, 

1962.
Glenny M., 18. The Balkans: Nationalism, War and the 

Great Powers, 1804−1999, new York: Viking, 1999.
Haus-Hof-und Staatsarchiv19. , Politisches Archiv, the 

italian version of the memorandum.
Haus-Hof-und Staatsarchiv20. , Politisches Archiv, 

Xii/256, türkei iV, Lippich F., “Denkschrift über Alban-
ien”, Wien, June 20th, 1877.

Haynes J., Hough P., Malik Sh., Pettiford L., 21. World 
Politics, Harlow, England: Pearson Education Limited, 2011.

Heywood A., 22. Global Politics, new York−London: 
Palgrave Macmillan, 2011.

itzkowitz n., 23. Ottoman Empire and Islamic Tradi-
tion, Chicago−London: The university of Chicago Press, 
1980.

Jelavich B., 24. History of the Balkans: Eighteenth and 
Nineteenth Centuries, Cambridge: Cambridge university 
Press, 1984.  

Kann R. A., 25. A History of The Habsburg Empire 
1526−1918, Berkley−Los Angeles−London: university of 
California Press, 1980.

Kosova P., 26. Historical and Cultural Monuments of 
the Albanian League of Prizren, 2004.

Ković M., 27. Benjamin Disraeli & The Eastern Ques-
tion, Oxford−new York: Oxford university Press, 2011.

Külçe S., 28. Osmanli tarihinde Arnavutluk, Smyrna, 1944. 
Lascaris Cf. S. t., 29. La politique extérieure de la 

Grèce, avant et après le Congrès de Berlin (1875−1881), 
Paris, 1924.

novotny A., 30. Österreich, die Türkei und das Balkan-
problem im Jahre des Berliner Kongresses, Graz−Köln, 1957.  

Parliamentary Papers31. , series “Accounts and Pa-
pers”, “Green to Salisbury, May 3rd, 1878”, Vol. LXXXiii, 
turkey, № 40, London, 1878.

Parliamentary Papers32. , series “Accounts and Pa-
pers”, “Layard to Salisbury, Therapia, May 4th, 1878, Vol. 
LXXXiii, turkey, № 41, London, 1878.

Parliamentary Papers33. , series “Accounts and Pa-
pers”, 1878, Vol. LXXXi, turkey, № 45, London, 1878.

Parliamentary Papers34. , series “Accounts and Pa-
pers”, Vol. LXXXiii, turkey, № 22, London, 1878.  

Politisches Archiv des Auswartigen Amtes35. , 
Bonn, turkey 129, Vol. 2, The Acts of the Congress 
of Berlin, 2, 1878, document № 110 (telegram).

Pollo S, Pulaha S., (eds.), 36. The Albanian League of 
Prizren, 1878−1881. Documents, Vol. i, tirana, 1878.  

Pollo S., Pulaha S., (eds.), 37. Pages of the Albani-
an National Renaissance, 1878−1912, tirana, 1978.

Pollo S., Puto A., 38. Histoire d’Albania des origi-
nes á nos jours, Roanne, 1974.

Potts J., 39. The Ionnian Islands and Epirus: A Cul-
tural History, Oxford: Signal Books Limited, 2013.

“Serbian Proclamation of independence”, 40. 
Belgrade, August 10th (22nd), 1878, British and For-
eign State Papers, Vol. 69, London, 1878.  

Schevill F., 41. A History of the Balkans: From the 
Earliest Times to the Present Day, new York: Dorset 
Press, 1991. 

Schirò G., 42. Gli albanesi e la questione balcani-
ca, napoli, 1904.

Stavrianos L. S., 43. The Balkans Since 1453, new 
York: Rinehart & Company, inc., 1958.

Sumner B. H., 44. Russia and the Balkans, 
1870−1880, Oxford, 1937.

The Central State Archives of the Republic of Al-45. 



Vladislav B. Sotirović

HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2016 m. Nr. 1 (5)

42

bania, tirana, istanbul, May 30th, 1878, Fund of the Al-
banian League of Prizren, file № 2, document № 5523.

“treaty for the Settlement of the Affairs of 46. 
the East between Great Britain, Austria-Hungary, 
France, Germany, italy, Russia and turkey, Berlin, 
July 13th, 1878”, British and Foreign State Papers, Vol. 
69, London, 1878. 

trifunovska S. (ed.), 47. Yugoslavia through 
Documents. From its Creation to its Dissolution, 
Dordrecht−Boston−London: Martinus nijhoff Pub-
lishers, 1994.

Winnifrith J. t., 48. Borderlands~Borderlands: A 
History of Southern Albania/Northern Epirus, Lon-
don: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 2002.

Бартл П., 49. Албанци: Од средњег века до 
данас, Београд: CLiO, 2001.

Јевтић М., „Исламска суштина албанског 50. 
сецесионизма и културно наслеђе Срба“, 
Национални интерест, Vol. 17, no. 2, 2013.

Јевтић М., 51. Албанско питање и религија, 
Београд: Центар за проучавање религије и верску 
толеранцију, 2011.

Јевтић М., 52. Проблеми политикологије 
религије, Београд: Центар за проучавање религије 
и верску толеранцију, 2012. 

Новаковић Д., „Исламска заједница у 53. 
функцији остваривања албанских националних 
интереса“, Политикологија религије, бр. 1, 2007.   

Поповић В., 54. Источно питање, Београд, 
1928.

Ћоровић В., 55. Односи између Аустро-Угарске 
у XX веку, Београд: Библиотека града Београда, 
1992.

Храбак Б., “Италијански конзул у Скадру 56. 
Б. Берио о арбанашком питању 1876−1878. 
године “, Часопис за сувремену повијест, 3, 1978.

Храбак Б., “Први извештаји дипломата 57. 
великих сила о Призренској лиги”, Balcanica, iX, 1978.    



43HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2016 m. Nr. 1 (5)

ĮVadas

Bandymai išsamiau patyrinėti tradicinio šo-
kio tyrimų skirtumus JAV ir Europoje visų pirma 
buvo paskelbti amerikiečių mokslininkių Suzanne 
Youngerman1, Adrienne Kaeppler2  ir Judith Hanna3 
straipsniuose. Juose autorės pabrėžė šokio antropo-
logijos mokyklos priskyrimą Amerikos žemynui, o 
šokio folkloristikos – Europai. Siekdamas pateikti 
europiečių mokslininkų požiūrį, lenkų etnochore-
ologas Roderyk Lange4 1980 m. parašė atsakomąjį 
straipsnį apie Europos indėlį į šokio antropologijos 
augimą, kuriame bene pirmasis apžvelgė šokio ty-
rimų raidą Europoje. tai sukėlė naujas diskusijas, 
nes Amerikos antropologai nepripažino R. Lange 
priskirtų antropologijos sričiai kai kurių europiečių 
mokslininkų, buvo linkę juos kildinti iš folkloristi-
nės ir lyginamosios muzikologijos tradicijų. 1988 m. 
ši tema išsamiau buvo aptarta iCtM (International 
Council for Traditional Music) Etnochoreologijos 
studijų grupės, jungiančios viso pasaulio etnocho-
reologus (tarp jų ir šokio antropologus, šokio etno-
logus), 15-ajame simpoziume; kai kurie pranešimai 
vėliau buvo paskelbti iCtM leidinyje Yearbook for 
Traditional Music 5. 

Siekdami nuodugniau paanalizuoti šį klausimą, 
visų pirma apžvelkime pagrindinių šokio tyrimų 
mokyklų tendencijas Amerikoje ir Europoje.

1 Youngerman, Suzanne. Method and Theory in Dance Rese-
arch: An Anthropological Approach. Yearbook of the IFMC. 
7,1977,  p. 116–133. 
2 Kaeppler, Adrienne L. Dance in Anthropological Perspective. 
Annual Review of Anthropology. 1978, p. 31–49 
3 Hanna, Judith Lynne. Movements toward understanding Hu-
mans through the Anthropological Study of Dance. Current At-
hropology. 1979, 20 (2), p. 313–339. 
4 Lange, Roderyk. The Development of Anthropological Dance 
Research. Dance Studies. 1980, 4, p. 1–36.
5 Žr. A. Kaeppler 1991; Giurchescu & torp 1991.

dalia urBanaVičienė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

tradicinio šokio tyrimŲ JaV ir europoJe raida, 
skirtumai Bei nauJausios tendenciJos 

anotacija. Šio straipsnio tyrimų tikslas – išsiaiškinti tradicinio šokio tyrimų raidą JAV ir Europoje, naujas tenden-
cijas, kurios dar nepakankamai žinomos Lietuvoje. Analizuojamas objektas – šokio antropologijos, šokio etnologijos ir 
šokio folkloristikos (arba etnochoreologijos) raida. tyrimo metodai: istorinis, analitinis, lyginamasis. 

raktažodžiai: tradicinis šokis, šokio antropologija, etnochoreologija, šokio folkloristika, lauko tyrimai, metodolo-
gija, funkcija, kontekstas, stebėjimas dalyvaujant, tiesioginis stebėjimas, emic ir etic aspektai, evoliucionizmas, klasifi-
kavimas, struktūrinė analizė, semiotika, struktūralizmas.

1. šokio tyrimŲ amerikoJe raida 

Amerikos žemyne susiformavo šokio antropolo-
gijos mokykla, kurios istorija siekia jau daugiau kaip 
šimtmetį. Pagrindiniai šokio antropologijos raidos 
požymiai ir kaip keitėsi požiūris į juos išryškėja ana-
lizuojant kelis svarbiausius aspektus: 

kas yra •	 šokis, kaip suvokiama jo kaita (kaip trak-
tuojamas šokio laikas), kokie taikomi palyginimai; 

kaip vykdomi •	 lauko tyrimai,  tyrinėjamas šo-
kių kontekstas. 

Pagal požiūrio į šiuos aspektus kitimą šokio an-
tropologijos raidoje išskiriami keli etapai: 

1) nuo XiX a. pabaigos iki 1960-ųjų metų; 
2) iki 1980-ųjų metų; 
3) po 1980-ųjų metų. 
Ryškiausi pokyčiai šokio antropologijos moksle 

vyko paskutiniame etape, nors jau antrajame etape 
pradėta kritiškiau vertinti ankstesnius tyrimus, daug 
ką neigti, atsisakyti įvairių „mitų“, sukurtų vadovau-
jantis vien evoliucionizmu ir mokslinėmis prielaido-
mis. tai atsispindi išsamiau nagrinėjant šokio antro-
pologijos kaitą pagal išskirtus svarbiausius aspektus.

šokis, jo laikas, palyginimai. Pirmieji šokio te-
oretikai (James George Frazer, Jane Ellen Harrison, 
Ernst Grosse, Edward Burnett tylor) XiX a. pabai-
goje – XX a. pradžioje siekė įrodyti, kad ne tik pa-
pročiai, muzika ir kalba, bet ir šokis yra labai svarbus 
tyrinėjant visuomenę. 

Ankstyvuoju laikotarpiu šokio laikas buvo su-
vokiamas kaip linearinis: šokis atsirado akmens 
amžiuje, paskui perėjo į liaudies (angl. folk), ga-
liausiai – į miesto kultūrą. iš esmės apie laiką šokio 
antropologai tuomet dar nekalbėjo – tarsi tiriamoji 
kultūra egzistuotų visiškai nekintanti už civilizaci-
jos ir istorijos ribų. Šokio tyrimai buvo grindžia-
mi evoliucionizmo teorija, kuri teigia, kad šokis iš 
primityvesnių vystosi į sudėtingesnes, „civilizuo-
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tesnes“ formas. Šios teorijos atstovai buvo įsitikinę, 
kad pasirodžius naujoms šokio formoms, senesnės 
formos gali išlikti tarsi „sustingusios“ ir nepaveik-
tos kitų kultūrų įtakos. 

Buvo stengiamasi surasti bent dvi vietas su ana-
logiškomis kultūromis, siekiant jas palyginti, kad 
būtų galima surasti bendrus šokių ypatumus. Bene 
ryškiausias šios krypties atstovas – choreometrijos ir 
kantometrijos kūrėjas, folkloristas, etnomuzikologas 
ir filmų kūrėjas Alan Lomax6.

Antruoju šokio antropologijos laikotarpiu (nuo 
1960-ųjų) Joann  W. Kealiinohomoku7 pirmoji su-
kritikavo linearinį šokio istorijos mokymą, grin-
džiamą evoliucionizmo teorija. Šokio antropologai 
įsitikino, kad yra ne viena, o daug tradicinio šokio 
istorijų – priklausomai nuo socialinio sluoksnio. 
Antropologai nustatė, kad socialinių sluoksnių yra 
daugybė, kuriuos jie  įvardijo „daugialypiais bal-
sais“ (angl. multiple voices). todėl atliekant tyrimus 
visų pirma imta kelti klausimą: Kieno tai šokio 
istorija? Pradėta suvokti, kad tam tikros „necivili-
zuotos“ kultūros taip pat yra istorijos dalis, kadan-
gi mokslininkai, sugrįždami į ankstesnių tyrimų 
vietas, pastebėjo per tam tikrą laikotarpį įvykusius 
pakitimus. 

tuo laikotarpiu šokio antropologai atrado, kad 
jie negali nustatyti tapačių kategorijų skirtingose 
kultūrose. Palyginimus pradėta daryti subtiliau, nes 
imta kelti didesnius reikalavimus medžiagos tinka-
mumui. Lyginamasis metodas tapo nebe toks daž-
nas kaip anksčiau ir naudojamas kitaip – daugiausia 
tiriant istoriškai toje pačioje vietovėje. tokiu būdu 
iki tol buvusi tarsi neginčijama „autoritarinė šokio 
istorija“ pradėjo klibėti, viskas tapo reliatyvu. ta-
čiau linearinis kultūros raidos suvokimas vis dėlto 
dar buvo išlikęs.

Šokį antropologai vertino kaip kultūros atspindį, 
kaip priemonę į ją įeiti ir suprasti. Antrajame šokio 
antropologijos etape imta kelti klausimą apie šokio 
funkciją nebe vienoje kultūroje, o kultūrinėse siste-
mose, o patį šokį imta suvokti kaip judesių sistemą, 
esančią dalimi kitų sistemų. 

Bandant išplėtoti šokio apibrėžimą įsitikinta, kad 
sunku nustatyti skirtumus tarp:

meniško ir nemeniško šokio;•	
religinio ir pasaulietinio šokio;•	
profesinio ir saviveiklinio šokio.•	

tuomet imta abejoti, ar verta šokius skirstyti į pa-
grindinius tipus, pavyzdžiui: „primityvusis“, „etni-
nis“, „socialinis“, „populiarusis“, „liaudies“, „klasiki-
nis“ ir pan. taip pat pastebėta, kad sunku suskirstyti 
į tam tikras kategorijas žmones, kurie tuos šokius 
šoka. iškilo ir kitų klausimų:

kuo žmogaus šokis skiriasi nuo apeiginių gy-•	
vūnijos veiksmų, ar pastaruosius irgi jau galima va-
dinti šokiu? 
6 Plačiau žr. Lomax 1968, 1972, 1977.
7 Kealiinohomoku 1970 (a); Kealiinohomoku 1970 (b).

ar yra kažkokios universalios šokio struktūros, •	
arba kaip emocijos ir mintys transformuojasi į judesį? 

Antrajame šokio antropologijos raidos etape at-
sirado naujų tyrimų temų. Šokio psichobiologiniais, 
komunikaciniais ir emociniais ypatumais daugiausia 
domėjosi Judith Hanna8, vėliau,1990 m., Christine 
Loken-Kim. Adrienne Kaeppler9 išplėtojo koncepci-
ją, kad šokis atspindi struktūrizuotas judesių siste-
mas, kurias nulemia kinestetinis patyrimas ir ben-
dravimas. Pagal Kaeppler, judesių sistemos negali 
būti akivaizdžiai matomos (jos egzistuoja atmintyje 
ir yra įvardijamos kaip judesių motyvai, vaizdai), bet 
jos turi būti suvokiamos pagal socialines ir kultūri-
nes specifinių judesių konstrukcijas – tik taip galima 
suprasti pačių žmonių sukurtas teorijas ir jų judesių 
sistemas. Vėliau šią koncepciją savaip ėmė plėtoti 
Drid Williams10 ir sukūrė savitą semantinės antropo-
logijos formą – semasiologiją.

Trečiuoju laikotarpiu – nuo 1980-ųjų metų – 
imta kurti postmodernistinę šokio istoriją, kuri tapo 
tiek kiekybinė istorija (analizei naudojami statistiniai 
metodai), tiek kokybinė istorija, nes labiau susido-
mėta patirtimi (angl. reflecsivity). Dabartiniu metu 
traktuojama, kad visos kultūros ir jų šokiai turi savo 
unikalias istorijas, todėl skirtingose kultūrose ne-
galima nustatyti tapačių kategorijų. Įsitikinta, jog 
plataus masto šokių kategorijos, reprezentuojančios 
atskirus kompleksinius civilizacijos vystymosi ly-
gmenis ar stadijas, neegzistuoja. 

tuo remiantis palyginimai tapo „nebemadingi“, 
daugiau susidomėta įvairiomis transformacijomis. 
Pradėta kalbėti ne apskritai apie šalies kultūrą ir jos 
vietą pasaulyje, bet apie individualias tendencijas 
(angl. individual agencies), ypač svarbios tapo loka-
linės šokio studijos, akcentuojama dabartis. Beveik 
atsisakyta difuzionizmo, grindžiamo įsivaizdavimu, 
kad kažkas kyla iš vienos kultūros ir paskui plinta į 
kitas vietoves, nes dėl faktų trūkumo suabejota pa-
teiktų prielaidų pagrįstumu (iš tikrųjų neįmanoma 
nustatyti, kur kažkoks reiškinys pirmiausia atsira-
do). 

trečiuoju laikotarpiu vis daugiau imta domėtis 
šokio semantika, susiformavo vadinamoji refleksi-
nė etnografija. Pradėta tyrinėti motyvacijas, kodėl 
šokis tyrinėjamas. Vis dažniau pasirodo tyrinėto-
jų savęs prisistatymų: kas aš esu, kodėl tai darau, 
kokia patirtis, turiu teisę rašyti tai ir tai, nes esu 
tas ir tas.
8 Hanna, Judith Lynne. Movements toward understanding Hu-
mans through the Anthropological Study of Dance. Current At-
hropology. 1979, 20 (2), p. 313–339.
 Hanna, Judith Lynne. To Dance is Human: A Theory of Nonverbal 
Communication. Austi: university of texas, 1979; p. 101–178.
9 išsamiau žr. Kaeppler 1967, 1978, 1986.
10 Williams, Drid. introduction to Special issue on Semasiolo-
gy. Journal for the Anthropological Study of Human Movement. 
1981, 1(4),  p. 207–225.
 Williams, Drid. (non) Anthropologist, The Dance, and Human 
Movement. Theatrical Movement: A Bibliographical Anthology /
edited by Bob Fleshman. 1986, p. 158–219.
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Pastaraisiais dešimtmečiais šokis dažniausiai ana-
lizuojamas kaip praktika: jei anksčiau mokslininkai 
daugiau fiksuodavo šokio formas, dabar – šokėjų pa-
tirtį. teksto studijas pritaikius šokio tyrimams, ana-
lizuojami kasdienio elgesio judesiai bei kita struk-
tūrizuotų judesių praktika. taip pat analizuojamos 
judesių sąsajos tarp įvairių žanrų, pavyzdžiui: 

tarp solinio ir didelės grupės atlikimo; •	
tarp intymių, neformalių renginių ir viešų pa-•	

sirodymų, didelių renginių; 
tarp skirtingų šokio bei vidinio jausmo išraiš-•	

kos būdų. 
taip pat tyrinėjamos įvairios save demonstruo-

jančio šokėjo virtuozo psichologinės būsenos, gili-
namasi į skirtingas pedagogines praktikas, ruošian-
čias kūno dalyvavimui tam tikrame choreografinia-
me projekte. 

Amerikos šokio antropologai vis dažniau anali-
zuoja šokį kaip kultūrinės produkcijos formą, kuris 
dalyvauja pasaulinėje prekyboje kaip regioninio ar 
tautinio identiteto ženklas, kolonizacijos ir dekolo-
nizacijos reiškiniuose ir pan. Plėtojant šokio socio-
logijos kryptį, pastaruoju metu ypač daug dėmesio 
skiriama urbanistinėms visuomenėms, kuriose sti-
priai pasireiškia geografinis ir socialinis mobilumas 
(tokios visuomenės yra heterogeninės, turinčios 
daug subkultūrų, besiskiriančių pagal kartą, lytį, 
klasę, etniškumą).

lauko tyrimai, kontekstas. Šokio antropologi-
jos pradiniame etape kontekstas buvo suprantamas 
kaip homogeninė kultūra. 

nuo ankstyviausio laikotarpio iki šiol savo aktua-
lumo nepraranda funkcionalizmas – šokio tyrimuose 
akcentuojamas šokio vaidmuo ir funkcija visuome-
nėje, kaip šokyje atsispindi kultūra. iš esmės funk-
cionalistiniai tyrimai yra konteksto tyrimai, siekiant 
suprasti vertybines sistemas. užduodami klausimai: 
kas turėtų, galėtų, negalėtų ar privalėtų būti daroma 
sąryšyje su šokiu. 

Jau iki 1960-ųjų metų lauko tyrimuose imta 
akcentuoti vietinių žmonių (angl. native) požiūrį. 
Vertingiausiu metodu laikytas stebėjimas dalyvau-
jant (angl. participant observation) – siekiant išgy-
venti visą kultūrinį procesą, kuris būdingas vieti-
niams. Amerikos antropologijos pagrindėjas Franz 
Boas11 pabrėžė būtinybę remtis daugiau ne tiek iš-
orinio mokslininkų žvilgsnio suformuotomis teori-
jomis, kiek pačių žmonių sąvokomis ir koncepcijo-
mis. Reikšmingą įtaką šiai sričiai plėtotis padarė F. 
Boas‘o dukters Franziskos Boas (kuri buvo šokėja ir 
tyrinėjo indijos Šiaurės vakarų kranto šokius) 1944 
ir 1946 m. surengti seminarai apie šokio funkciją. 
F. Boas‘o idėjas išplėtojo Keneth Pike, pabrėžda-
mas, kad mokslininkai turėtų išaiškinti ir aprašyti 
konkrečios kalbos ar kultūros požymius, siekdami 
suvokti, kaip įvairūs tos kultūros elementai yra tar-
pusavyje susiję ir funkcionuoja. taikydami Keneth 
11 Boas, Franz. Recent Anthropology. Sience 98. 1943, p. 311–337.

Pike pagrįstą analizės metodą, lingvistai apibrėžė 
etic ir emic požiūrių skirtumus: etic aspektas paro-
do teorinį mokslininkų požiūrį, o emic – vietinių 
žmonių12. 

Nuo 1960-ųjų metų šokio antropologai pradėjo 
daugiau diskutuoti apie lauko tyrimų metodikas, ak-
centuodami kontekstą. Šokio antropologijoje įsiga-
lėjo emic ir etic požiūriai, kuriuos daugiausia plėtojo 
Adrienne Kaeppler, irene Loutzaki, Frank Hall ir 
kiti. A. Kaeppler ypač rėmėsi F. Boas idėjomis, emi ir 
/etic požiūrių išskyrimu ir jų priešpastatymu – toks 
metodas pavadintas kontrastinga analize (1967), ku-
ris vėliau išsivystė į etnoteorinį ir etnomokslinį struk-
tūralizmą (1978; 1986)13. 

Lauko tyrimai šiuo šokio antropologijos laikotar-
piu ypač suintensyvėjo. Kaip minėta, nuo 1960-ųjų 
šokio antropologai ėmė kelti klausimus apie šokio 
funkciją ne homogeninėje kultūroje, o kultūrinė-
se sistemose. Peržiūrint ankstesnius terminus, tapo 
abejotinas netgi terminas gentis – jį imta traktuo-
ti kaip primestą dalyką, nes gentis nėra monolitas, 
joje yra daug įvairių „balsų“ (vyrų, moterų, vaikų ir 
t. t.). Pradėta manyti, kad neverta keliauti į tolimus 
kraštus, geriau tyrinėti vietoje – iš dalies dėl to, kad 
atsirado daug moterų antropologių, kurioms dėl vai-
kų buvo sudėtingiau ilgam išvykti. Be to, kai kuriose 
egzotiškose šalyse susiformavo sudėtinga politinė si-
tuacija, dėl to į jas nustota keliauti. Svarbesnės tapo 
lokalinės studijos, kurios daugiau pabrėžė individu-
alias tendencijas, o ne apskritai šalies kultūrą ir jos 
vietą pasaulyje. Prieita prie išvados, kad realybė yra 
tik tai, ką pats matai.

Po 1980-ųjų metų buvo iškelti gerokai dides-
ni reikalavimai lauko tyrimų medžiagai: ji turėtų 
būti surinkta tiesiogiai stebint atlikimą (geriausia 
– ne dirbtinėmis, o įprastinėmis aplinkybėmis), 
nuosekliai iš pateikėjų užfiksuojant kas, kada, kur, 
kodėl, kaip ir ką atlieka. Pabrėžiamas reikalavimas 
daug kartų fiksuoti tą patį šokį iš tų pačių pateikė-
jų įvairiomis aplinkybėmis, kadangi tradicija – tai 
kūryba, kuri nuolat keičia spalvas ir kontūrus, bet 
išlaiko svarbiausias mintis ir idėjas vadovaudamasi 
giluminiu paveikslu. taip pat reikalaujama palikti 
kuo mažiau galimybių subjektyviam fiksuotojų įsi-
kišimui. Kontekstas fiksuojamas daugiausia per už-
rašinėtojo pokalbį su pateikėju (pateikėjai įvairūs: 
šokėjai, bendruomenės nariai, renginio dalyviai ir 
t.t.). 

Be šokio antropologijos, Amerikoje susikū-
12 Apie Keneth Pike sukurtą emic analizės metodą išsamiau žr. 
Pike 1954: 8.  
13 Adrienne Kaeppler, pradėdama nuo požiūrio, kad tik smulkūs 
įvairių galimų judesių segmentai bet kokioje atskiroje šokio ar 
judesio tradicijoje yra reikšmingi, taip pat tikėdama, kad šiuos 
reikšmingus vienetus įmanoma atrasti, pagal lingvistines ana-
logijas išskyrė minimalius judesių vienetus. Kaeppler naudojo 
šiuos metodus analizuodama tongan genties bei kitus šokius 
(Kaeppler 1967, 1972, 1978, 1986, 1992). Vėliau šią metodiką 
panaudojo irene Loutzaki, analizuodama graikų šokių stilių 
(1989), ir Frank Hall, tyrinėdamas šokio improvizaciją (1985).
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rė ir šokio etnologijos kryptis, kuri nuo pirmosios 
iš esmės mažai kuo skiriasi, tik didesnis dėmesys 
skiriamas ne apskritai judesiams, o būtent šokių ju-
desiams. Šokio etnologijos ir šokio antropologijos 
sąsajas apibendrino 1972 m. įvykusi Šokių tyrimo 
konferencija: jos dalyviai konstatavo, kad šokio an-
tropologus nuo etnologų atskiria visų pirma tai, kad 
pirmieji daugiau domisi įvairiomis sistemomis, tiks-
lais, prasmėmis ir kultūros analize, o antrieji – jude-
siais tam tikrame kontekste14. Šokio etnologų požiū-
riai balansuoja ne tik ant ribos tarp antropologijos 
bei kitų socialinių mokslų, bet ir tarp menotyros bei 
kitų humanitarinių mokslų. 

Šokio etnologijos centru nuo 1970-ųjų tapo Kali-
fornijos universiteto Los Andžele (uCLA) Šokio de-
partamentas, kuriame suteikiamas šokio etnologijos 
daktaro laipsnis. Šokio etnologai studijuoja neva-
karietiško šokio žanrus užsienyje ir tarp imigrantų, 
analizuoja tradicinius valstiečių šokius naujose ur-
banistinėse folkloro grupėse (tuo ši kryptis artima 
Europoje susiformavusiai šokio folkloristikai), pa-
brėžia šokio ir jo konteksto aprašymo svarbą. Ryš-
kiausi JAV šokio etnologijos atstovai yra Elsie Dunin, 
Allegra Fuller Snyder, Colinas Quigley15 (uCLA), 
Judy van Zile (Havajų universitetas). A. Kaeppler 
kai kuriuos savo darbus taip pat priskyrė etnologinei 
krypčiai: pavyzdžiui, monografiją apie Havajų gentį 
hula pahu, kurioje nagrinėjamos nekrikščioniškos 
kilmės ritualų sąsajos su šiuolaikiniais Havajų šokių 
žanrais16.

2. šokio tyrimŲ europoJe raida 

ilgą laiką šokio tyrimai Amerikoje ir Europoje 
buvo plėtojosi atskirai. Choreografinio folkloro ty-
rimų raidą Europoje taip pat galima suskirstyti į tam 
tikrus etapus: 

1) iki Antrojo pasaulinio karo; 
2) po Antrojo pasaulinio karo – iki 1960-ųjų; 
3) 1960 –1980 metų; 
4) po 1980-ųjų. 
pirmasis etapas buvo susijęs su nacionalinių 

judėjimų Europoje banga XiX – XX amžių sandū-
roje besikuriančių ar „atgimstančių“ nacionalinių 
valstybių kultūrine politika, liaudies šokių judėji-
mais17. Šokių tipai būdavo atrenkami, stilizuoja-
mi, unifikuojami, paverčiami šalies „nacionalinio 
charakterio“ simboliais ir demonstruojami sceno-
je kaip tikrosios liaudies šokių tradicijos pavyz-
14 Konferencijos medžiaga buvo išleista leidinyje Directions in 
Dance Research: Anthropology and the Dance – The American 
Indian (1974).
15  Jau beveik dešimtmetį C. Quigley darbuojasi ne Amerikoje, o 
Airijos pasaulinėje šokio ir teatro akademijoje  Limerike. 
16 Kaeppler Adrienne L. American Approaches to the Study of 
Dance. Yearbook for Traditional Music. 1992, p. 16–17.
17 išsamiau apie liaudies šokių judėjimus Europoje žr.: urbana-
vičienė, Dalia. tradiciniai šokiai ir visuomenės kultūra. Meno 
ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. Vilnius. 
Lietuvos muzikos akademija, 2004,   p. 60 –72.

džiai, tokiu būdu kaimo šokį perkeliant į miestų 
aplinką. 

nors XiX a. pabaigoje ir  XX a. pradžioje dau-
gumos Europos tautų nemažą liaudies šokių reper-
tuaro dalį sudarė populiarieji šokiai (polkos, valsai 
ir kt.), tačiau liaudies šokių užrašinėtojai bei tyri-
nėtojai tada jų dar nevertino, didesnį dėmesį sky-
rė vadinamiesiems „tikriesiems“ senesnės kilmės 
liaudies šokiams. Folkloristai tikėjo, kad „tautos 
dvasia“ glūdi seniausiose ir nykstančiose liaudies 
šokio ir muzikos formose, kurias reikėjo skubėti 
užfiksuoti. XX a. pirmaisiais dešimtmečiais dauge-
lyje Europos šalių buvo įkurti muzikinio folkloro 
archyvai. tiesa, šokių pateikėjai tada nebuvo laiko-
mi kūrėjais, tik atlikėjais, tam tikro statiško šokio 
modelio reproduktoriais18.

Vienas iš ryškiausių to meto tyrėjų Europoje – 
muzikologas Curt Sachs, 1933 m. paskelbęs studiją 
„Pasaulio šokių istorija“19, kuri pretendavo į uni-
versalumą, buvo grindžiama įvairių pasaulio šalių 
šokių analize ir lyginimais. Šokio sąvoka joje trak-
tuojama labai plačiai: „Šokis yra bet koks ritminis 
judesys, kuris nėra jėga atliekant darbą“20. Ši studija 
Europoje buvo kaip pirmasis bandymas analizuo-
ti šokį sąryšyje su kultūriniais faktoriais, todėl C. 
Sachs vadinamas vokiškosios antropologijos moky-
klos (žinomos kaip Kulturkreisslehre) įkūrėju (iš tos 
mokyklos tradicijų, beje, išaugo ir Amerikos antro-
pologijos pagrindėjas vokietis F. Boas, bet vėliau jis 
ją atmetė). Visgi vokiškoji antropologijos mokykla 
labai artima tuometinei Europos folkloristikai, nes 
buvo grindžiama stabilių ir varijuotų motyvų nu-
statymais, šokėjai laikyti ne kūrėjais, o tik senųjų 
tradicinių formų perdavėjais. Dabartinis C. Sachs‘o 
„Pasaulio šokių istorijos“ vertinimas yra gana nei-
giamas, kadangi surinkta informacija yra nepa-
kankama ir dažnai prieštaringa, o teorija pagrįsta 
kultūrinės evoliucijos modeliu, kuris vėliau buvo 
diskredituotas. Savo laiku C. Sachs‘o knyga buvo 
novatoriška, tačiau dabar ji nėra tinkamas modelis 
šiuolaikinėms antropologinėms studijoms. Vėliau 
antropologiniai šokio tyrimai plėtojosi kitose Eu-
ropos šalyse: Prancūzijoje 1940–1950 m., Graikijo-
je – nuo 1960-ųjų.

Europoje gana anksti kaip atskira disciplina buvo 
pripažinta šokio folkloristika, išryškėjo jos lyderiai 
skirtingose Europos valstybėse. XX a. pirmomis de-
kadomis buvo plačiai išplitęs liaudies šokių rinkimas, 
„šokio atgimimo“ judėjimas ir šviečiamoji veikla, o 
tai paskatino mokslininkus labiau domėtis liaudies 
šokiu. Įvairiose Europos šalyse į liaudies šokių tyri-
mus aktyviai įsitraukė muzikologai, etnografai, so-
ciologai, lingvistai: Vengrijoje – Gyula Ortutay, La-
18 Giurchescu, Anna & torp, Lisbet. Theory and Methods in 
Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of 
Dance. Yearbook for Traditional Music. 1992, p. 1–10.
19 Sachs, Curt. Eine Weltgeschichte des Tances. Berlin, 1933.
20 Sachs, Curt. World History of the Dance / translated by Bessie 
Schönberg. new York, 1965.
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jos Vargyas, Béla Bartók ir Zoltan Kodćly, Lenkijoje 
– Marian Sobieski Rumunijoje – Dimitrie Gusti ir 
Constantin Brăiloiu, Slovakijoje – F. Poloczek, Vo-
kietijoje – Paul Jaques Block, Hans von der Au, Karl 
Horak ir Felix Hoerburger, Austrijoje – Raimund 
Zoder ir Richard Wolfram, Anglijoje – Edward Evan 
Evans Pritchard. 

Daugelyje šalių jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
reikalauta moksliškiau fiksuoti liaudies šokius tiksliai 
nurodant pavadinimą, terminus ir jų paaiškinimus, 
socialinį kontekstą, atliekamo repertuaro struktūrą, 
informaciją apie muzikinį akompanimentą (liaudies 
instrumentus, tempą), istorinę šokių charakteristiką, 
choreografinius piešinius ir šokėjų pozicijas erdvėje, 
poetinį tekstą, duomenis apie vietovę, pateikėjus, už-
rašymo datą ir užrašytoją. Visgi labai menkas dėme-
sys buvo skiriamas kontekstui aprašyti, šokiui kaip 
procesui fiksuoti.

antrajame etape – po Antrojo pasaulinio karo 
– svarbiausia tyrinėtojų užduotimi tapo socialiniu ir 
meniniu atžvilgiais studijuoti „šokio realybę“, buvo 
kuriamos įvairios šokių rinkimo, analizės, lygini-
mo ir klasifikavimo teorijos, metodai ir priemonės. 
tuomet svarbesni tapo konteksto tyrimai, tačiau pa-
grindinį dėmesį skiriant šokiui kaip produktui, ren-
kant griežtai apibrėžtą informaciją apie užrašomą 
medžiagą, neanalizuojant šokio stiliaus, socialinių ir 
ekonominių įtakų – taigi iš esmės atskiriant šokį nuo 
konteksto. 

Pasidalijus Europai į du atskirus politinius ir so-
cioekonominius blokus, kai kuriose Rytų Europos 
šalyse draudimais buvo apriboti antropologiniai so-
cialinių ir kultūrinių procesų tyrimai, folkloristika 
buvo nukreipta socialistinės ideologijos šlovinimo 
linkme. Siekiant folklorą pakeisti, buvo taikomos 
naujos formos, kuriomis lengviau manipuliuoti (pa-
vyzdžiui, tuomet suklestėjo sceninių tautinių šokių 
stilizacijų kūryba). nors ir verčiami dirbti šia kryp-
timi, daugumos socialistinių šalių mokslininkai tam 
stipriai priešinosi21. 

Kitaip vyko liaudies šokių tyrinėjimai buvusioje 
tarybų Sąjungoje. Lyginant su kitomis socialisti-
nėmis šalimis, čia jie buvo palyginti paviršutiniški 
– tik aprašomieji, labai retai pasitaikydavo analizės 
bandymų, dažniausiai pasirinkus siaurą medžiagą 
ar temą. nemažai darbų apie tradicinius šokius pa-
skelbė choreografai, turintys ilgą praktiką sceninėje 
kūryboje, dainų ir šokių ansamblių veikloje, tačiau 
jų darbuose dažnai pasigendama gilesnio požiūrio, 
etninės kultūros pažinimo. tradicinius šokius tyri-
nėję muzikologai neretai pagrindinį dėmesį skyrė tik 
muzikai, nesigilino į judesius22. iš kitų išsiskiria tik 
armėnų etnochoreologijos mokykla, kurios pradi-
21 Giurchescu, Anna & torp, Lisbet. Theory and Methods in 
Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of 
Dance. Yearbook for Traditional Music. 1992.
22 Apie tarybų Sąjungoje paskelbtų darbų apie liaudies šokius 
bibliografiją išsamiau žr.:  Народный танец 1991: 216-225.

ninke tapo Srbui Lisician, sukūrusi originalią šokio 
užrašymo notaciją (pavadintą „kinetografija“) ir pa-
skelbusi armėnų senųjų liaudies šokių ir teatrališkų 
vaidinimų fundamentalias studijas23. 

tuo tarpu Vakarų ir Šiaurės Europoje toliau plė-
tojosi liaudies šokio ir muzikos gyvosios tradicijos 
judėjimai ieškant savo „šaknų“, prie to prisidėjo ir 
moksliniai tyrimai. Pavyzdžiui, Švedijoje (kaip, beje, 
ir Rytų Europoje šokių tyrimų srityje lydere tapusio-
je Vengrijoje) daug dėmesio buvo skiriama senųjų 
tradicinio šokio pateikėjų paieškai kaimuose ir jų 
šokių fiksavimui, o tai padėjo išsaugoti, atgaivin-
ti nykstančias šokių ir muzikos formas (Ronström 
1986; Striker 1984; torp 1990: 61-62). Rytų Euro-
poje (daugiausia Vengrijoje) jau nuo 1950-ųjų lauko 
tyrimų metu pradėta intensyviai filmuoti, siekiant 
visiškai užfiksuoti tiek šokį, tiek kontekstą.  

trečiajame etape – nuo 1960-ųjų – šokio folklo-
ristikoje išryškėjo naujos tyrinėjimų kryptys. tiek 
Rytų, tiek Vakarų Europoje  įsivyravo šios temos24: 

1) tam tikros šokių kultūros sisteminimas ir kla-
sifikavimas remiantis istorija, tipais ir funkcija; 

2) lyginamieji tyrimai, skirti regioniniams dia-
lektams ir tarptautiniams ryšiams nustatyti; 

3) šokio kaitos procesai. 
Vengrija jau seniau buvo tapusi šokio struktūri-

nės analizės pradininke25, o nuo 1960-ųjų čia pasi-
rodė nauji reikšmingi šokio analizės ir klasifikavimo 
darbai, grindžiami ritminių formų ir tipų analize. 
Pažymėtini ir Rumunijos etnochoreologų darbai, 
ypač šokių tyrinėjimų metodologijos srityje26. 

Šokio folkloristikoje tuomet lauko tyrimai tapo 
(ir iki šiol yra) svarbiausiu šokio tyrimų metodu. 
Reikia pažymėti, kad Rytų Europoje lauko tyrimus 
atlikdavo ne pavieniai asmenys, o mokslinės institu-
cijos, archyvai. Jie įtvirtino pagrindinius lauko tyri-
mų principus: fiksuoti šokio reiškinius natūraliomis 
aplinkybėmis „tiesioginio stebėjimo“ (angl. direct 
observation) būdu, panaudojant įvairias priemones 
– filmavimą, fotografavimą, garso įrašymą, klausi-
mynus, pateikėjų korteles, interviu aprašus (su gra-
finėmis notacijomis), informacijos apie repertuarą 
fiksavimą ir kitus rašytinius dokumentus. nuo 1970-
ųjų Vakarų Europoje, o vėliau ir Vengrijoje lauko 

23 Лисициан, Србуи. Старинные пляски и театральные 
представления армянского народа. Ереван: Академия наук 
Армянской ССР, том i – 1958, том ii – 1972.
24 Giurchescu, Anna & torp, Lisbet. Theory and Methods in 
Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of 
Dance. Yearbook for Traditional Music. 1992, p. 1–10.
25 Dar 1937 m. pasirodė pirmasis paskelbtas struktūrinės ven-
grų šokių analizės tyrimas – leidinio „Vengrų etnografija” („Et-
hnography of Hungarians”) skyriuje apie šokius Sándor Gönyey 
ir László Lajtha aptarė įvairius šokio motyvus (Gönyey & Lajtha 
1937). istván Molnár 1947 m. paskelbtame vengrų šokių rinkinyje 
pateikė motyvų katalogą, sudarytą pagal būdingus judesių tipus – 
žingsnius, šuolius, trypimus, plojimus ir t. t. (Molnár 1947).
26 Felföldi, László. Folk Dance Research in Hungary: Relations 
among Theory, Fieldwork and the Archive. Dance in the field / 
Buckland t. J. (ed.). Mac Millan Press Ltd, 1999, p. 55–70.
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tyrimuose tiesioginis stebėjimas buvo papildytas as-
meninės patirties fiksavimu, tokiu būdu priartėjant 
prie antropologinių tyrimų srities27,28.

7-ajame dešimtmetyje svarbiu posūkiu tapo 
įvairių Europos šalių šokio tyrinėtojų susibūrimas 
bendrai veiklai: 1962 m. organizacijoje tarptau-
tinė liaudies muzikos taryba (International Folk 
Music Council, dab. iCtM) buvo suformuota 
tradicinio šokio tyrinėtojų grupė, kuri pradėjo 
bendrai spręsti etnochoreografijos terminologi-
jos, teorijos ir metodikos problemas. Šioje grupė-
je aktyviai dalyvavo Vera Proca-Ciortea ir Anca 
Giurchescu (Rumunija), György Martin ir Ernö 
Pesovãr (Vengrija), Rosemarie Ehm-Schulz ir 
Kurt Petermann (VDR), Milica ilijin (Jugoslavija), 
Eva Kröschlovã ir Hana Laudovā (Čekoslovakija), 
Graźyna Dàbrowska (Lenkija), Anna ilieva ir Rai-
na Katzarova (Bulgarija). Grupė ėmėsi uždavinio 
sukurti universalią liaudies šokių terminologiją, 
analitinius metodus ir klasifikavimo sistemą, ap-
imančią  struktūrinius, funkcinius bei istorinius 
kriterijus (Dąbrowska, 1983). Bendrieji šokių ana-
lizės principai buvo kuriami remiantis daugiausia 
Rytų Europos šokių tradicijomis, vadovaujantis 
struktūrinės lingvistikos ir vakarietiškos muziko-
logijos nustatytais analitiniais principais. tikėta-
si sukurti pagrindus bendriems lyginamiesiems 
įvairių tautų šokių tyrimams, tačiau universalumo 
principas tapo silpniausia kuriamos klasifikacijos 
vieta – įsitikinta, kad kiekvienos šalies šokių kul-
tūra pasižymi specifinėmis ypatybėmis, kurios ri-
boja bendrų metodų įgyvendinimą, nepaisant kai 
kurių pasitaikančių bendrumų29.

nuo 1970-ųjų Europos šokių tyrimuose atsira-
do nauja struktūralistinė kryptis, vėliau semiotika. 
Vienas pirmųjų semiotikos ir struktūralizmo me-
todus šokio tyrimams pritaikė Algirdas Julius Grei-
mas (1970, 1971, 1979)30, specialiai šokiams skirtų 
straipsnių paskelbė Vera Proca Ciortea31, Anca Giur-
chescu32, Roderyk Lange33, Placida Staro34. Šie moks-
lininkai siekė išsiaiškinti, kas yra šokis, koks yra ry-
27 Giurchescu, Anna. La danse comme objet sémiotique. Year-
book of the IFMC. 1973, 5,  p. 175–178.
28 Giurchescu, Anna & torp, Lisbet. Theory and Methods in 
Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of 
Dance. Yearbook for Traditional Music. 1992, p. 1–10.
29 Giurchescu, Anna & torp, Lisbet. Theory and Methods in 
Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of 
Dance. Yearbook for Traditional Music. 1992, p. 1–10.
30 Greimas, Algirdas Julius. Apie Dievus ir žmones: lietuvių mi-
tologijos studijos. Chicago. Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas. 1979.
31 Proca-Ciorte, Vera. Kinetic Language and Vocabulary. Yearbo-
ok of the IFMC, 2, 1970, p. 133–14.
32 Giurchescu, Anna. La danse comme objet sémiotique. Year-
book of the IFMC. 1973, 5,  p. 175-178.
33 Lange, Roderyk. The Development of Anthropological Dance 
Research. Dance Studies. 1980, 4, p. 1–36.
34 Staro, Placida. Widespread Models for the Anglysis of Folk 
Dance. The Dance Event: A Complex Cultural Phenomenon / L. 
torp, editor. Copenhagen, 1989, p. 81–92.

šys tarp šokio, judesio prasmės ir formos, kaip tam 
tikri simboliai pasireiškia morfologinėje ir sintaksi-
nėje šokio struktūroje. 

tuo metu tarybų Sąjungoje buvo paskelbtas 
čia gana novatoriškas moldavės E. A. Koroliovos35 
fundamentalus darbas „Ankstyvosios šokio for-
mos“, grindžiamas daugiau ne tiek šalies moks-
lininkų pasiekimais, kiek Vakarų Europos bei 
Amerikos tyrinėtojų ankstesniais tyrimais (dau-
giausia remiantis C. Sachs‘u, A. Lomax‘u ir kitų 
evoliucionistų darbais) – jame analizuojama šo-
kio kilmė, raida, įvairios šokio formos pirmykščių 
žmonių gyvenime ir ankstyvosiose civilizacijose 
palyginant jas su XX a. duomenimis apie Afrikos, 
Amerikos ir Australijos čiabuvių genčių apeigas 
bei papročius.

ketvirtajame etape – nuo 1980-ųjų – ėmė ryš-
kėti vis glaudesnės europietiškosios šokio folkloristi-
kos mokyklos sąsajos su amerikiečių šokio antropo-
logijos mokykla, nes  pradėta daugiau dėmesio skirti 
sociokultūriniam kontekstui, ne vien tik teorijoms ir 
istoriškumui. Antropologinių šokio studijų centru 
Europoje tapo Didžioji Britanija, kur lenkas Rode-
ryk Lange įkūrė Šokių studijų centrą, o Belfasto Ka-
rališkame universitete John Blacking sukūrė šokio 
dėstymo programą, kurioje derinami antropologi-
niai ir muzikologiniai metodai. 

3. tradiciniŲ šokiŲ tyrimŲ krypčiŲ 
JaV ir europoJe esminiai skirtumai, 
nauJos tendenciJos

Lyginant šokio tyrimus Europoje ir Amerikoje, 
išryškėja pora esminių skirtumų. Pirma, Europoje 
daugiausia dėmesio buvo skiriama savo krašto šo-
kiams ir su jais susijusiems papročiams, o Ameri-
kos mokslininkai daugiau studijavo svetimas kultū-
ras. Antra, Europoje šokius tyrinėti ėmėsi daugiau-
sia iš muzikologijos srities atėję mokslininkai, jie 
analizavo šokio struktūrą, kūrė įvairias metodikas 
ir klasifikacijas, nustatė lokalinius ir regioninius 
stilius, šokis tyrinėjamas kaip pagrindinis objektas. 
Amerikiečių mokslininkų tikslas – pažinti ne tiek 
patį šokį, kiek išsiaiškinti, kaip šokis (arba judesys), 
esantis žmogaus veiklos dalimi, gali padėti pažinti 
visuomenę. Amerikos antropologai pagrindinį dė-
mesį linkę skirti šokantiems žmonėms, o ne pačiam 
šokiui. 

Skiriasi ir tyrimų metodai. Europoje daugiau 
dėmesio teikiama struktūrinei analizei, istoriniam, 
lyginamajam geografiniam ir lyginamajam tipologi-
niam metodams. tuo tarpu Amerikoje tyrinėjamos 
sistemos (istorinės, socialinės ir kultūrinės), kuriose 
pasireiškia įvairios šokio kultūros, remiamasi emic ir 
etic požiūrių skirtumais.  tačiau tiek Europoje, tiek 
Amerikoje atliekant lauko tyrimus labiausiai verti-
35 Королева Е.А. Ранние формы танца. Кишинев, 1977.
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namas tiesioginio stebėjimo metodas, didelis dėme-
sys skiriamas kontekstui.

Kai kurie mokslininkai, besivadovaujantys tiek 
antropologiniais, tiek folkloristiniais choreologiniais 
metodais, pasisakė už integralią šokių tyrimo kryptį. 
Jie traktavo šokį kaip kultūrinį procesą, jo atlikimą 
tyrinėjo sociokultūrinės sistemos kontekste36. 

tarptautinės šokių tyrimo organizacijos taip pat 
siekia suvienyti Amerikos ir Europos mokslinin-
kų tyrimų metodikas. Pavyzdžiui, iCtM Etnocho-
reologijos studijų grupė nuolat plečiasi, šiuo metu 
buria ne tik europiečius ir amerikiečius, bet ir kitų 
žemynų (Azijos, Australijos, Afrikos) mokslininkus, 
tokiu būdu apimdama visą pasaulį. iCtM subūrė 
bendras mokslininkų komandas šių temų tęstiniams 
tyrimams: XiX a. sukamieji šokiai (angl. Sub-Study 
Group on 19th Century Round Dances, vadovauja 
Egil Bakka iš norvegijos); lauko tyrimų teorija ir 
metodai (angl. Sub-Study Group on Field Research 
Theory and Methods, vadovauja Daniela Stavělová iš 
Čekijos); judesių analizė (angl. Sub-Study Group on 
Movement Analysis, vadovauja Siri Maeland iš nor-
vegijos ir János Fügedi iš Vengrijos), šokis ir apeiga 
( angl. Sub-Study Group on Dance and Ritual, vado-
vauja Chi-fang Chao iš taivanio).

iCtM Etnochoreologijos studijų grupės narių 
pastangos suvienyti europiečių ir amerikiečių moks-
lininkų patirtį atsispindėjo ir kasmet 2004–2013 
m. norvegijoje rengtuose pagal Erazmus programą 
tarptautiniuose seminaruose jauniesiems etnocho-
reologams, kuriuose savo patirtimi dalijosi ne tik 
Europos, bet ir JAV tyrimų mokyklų atstovai37.  
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deVelopment, diFFerences and recent research trends oF traditional dance in 
the usa and europe

dalia urbanavičienė

summary
The research of this article aims to find out research development of traditional dance in the uSA and Europe, re-

cent trends that are insufficiently known in Lithuania. The object analysed - development of dance anthropology, dance 
ethnology and dance folkloristics (or ethnochoreology). Research methods – historical, analitical, comparative. 

key words: traditional dance, dance anthropology, ethnochoreology, dance folkloristics, field work, met-
hodology, function, context, participant observation, direct observation, emic and etic approaches, evoluti-
onism, classification, structural anlysis, semiotics, structuralism 
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