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Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo  į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą 

 

Nuoširdžiai pritariame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos siekiui 

įvykdyti švietimo ir mokslo reformą, bet esame sunerimę dėl tolesnės etnologijos mokslo plėtros. 

Dar 2016 m. iš studijų krypčių sąrašo buvo pašalinta etnologijos kryptis, nors etnologijos 

disciplinos iki šiol buvo dėstomos 11 Lietuvos aukštųjų mokyklų, o etnologijos doktorantūros 

studijas vykdo dvi jungtinės doktorantūros.  

Etnologijos išbraukimas iš studijų krypčių nemaloniai primena sovietinius metus, kai 

etnologijai nebuvo vietos daugelyje aukštųjų mokyklų. Be to, atsisakiusi etnologijos studijų, 

kurios sudaro galimybes plėtoti nematerialaus kultūros paveldo tyrimus ir jų sklaidą, Lietuva 

pažeidžia ratifikuotą UNESCO nematerialaus paveldo konvenciją.  

Lietuvoje etnologijos studijos jaunimo dėmesį kreipia į Lietuvos visuomenės raidą, į 

giluminį savo šalies kultūros supratimą. Globaliame pasaulyje etnologijos studijos įgavo ypatingos 

vertės, jos yra svarbios norint suprasti mažumų kultūras bei regioninius savitumus Lietuvoje, 

lietuvių kultūrą lyginti tarptautiniame ir tarpkultūriniame kontekste.  

Mums neramu, kad aukštasis mokslas, kurio tikslas yra plėsti jaunimo akiratį, neatimtų iš 

studentų galimybės gilintis į mūsų etninės kultūros ištakas bei dabarties tendencijas. Pažymėtina, 

kad etninės kultūros išmanymas yra itin svarbus formuojant etninę tapatybę, ugdant patriotiškumą 

ir pilietinę savivoką. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 42 straipsnis skelbia, kad „valstybė 

remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių 

apsauga“
1
. Apie valstybės rūpestį etnine kultūra liudija ir priimtas ,,Lietuvos Respublikos etninės 

kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas“ (1999) bei ,,Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo ir pagrindų įstatymas“ (1997). 

Etnologijos studijų pradmenys aptinkami XVIII – XIX a. sandūroje Vilniaus universitete, o 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 m., jos intensyviai plėtotos Vytauto Didžiojo ir dalyje kitų 

Lietuvos universitetų. Atsisakę etnologijos studijų krypties, neišvengiamai prarasime etnologijos 

ir etninės kultūros specialistus ir etnologijos mokslo įdirbį. 

Visiems suprantama, kad aukštasis mokslas turi ruošti jaunimą, gebantį padėti savo šaliai 

sėkmingai dalyvauti pasaulinėje ekonomikoje ir diplomatijoje, kurti pozityvų Lietuvos įvaizdį 
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plėtojant tarpkultūrinius ryšius, o tam itin naudingos etnologijos žinios. Etninė kultūra yra 

reikšmingas dėmuo globalios Lietuvos koncepcijoje. Ji yra jungtis, siejanti su užsienio lietuviais ir 

su naujųjų lietuvių emigrantų bendruomenėmis. 

Prašome studijų klasifikatoriuje į humanitarinių mokslų grupę įrašyti Etnologijos studijų 

kryptį, kuri LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222 buvo 

pripažinta atskira studijų kryptimi, išskiriant etnologiją ir folkloristiką
2
.  

Siūlome, kad Etnologijos pirmosios pakopos studijų programoms būtų skiriamas tikslinis 

valstybės finansavimas.  

Kadangi vertiname tautos istorinę ir kultūrinę atmintį, manome, kad etnologijos studijos 

Lietuvai yra būtinos. Etnologijos studijos, skatindamos kultūrinės tapatybės savivoką, padeda 

ugdyti atsakomybę už savo kraštą bei giluminį suvokimą apie būtinas socialines būsenas -  laisvę, 

demokratiją, pilietiškumą, kurios yra ir valstybės pagrindas. Universitetuose pastebimas 

komercinio aspekto prioritetas prieš vertybinį gali tapti pražūtingu ne tik švietimui, bet ir tautai bei 

valstybei. 
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