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Patvirtinta Vilniaus universiteto Senato komisijos 2010 m. gegužės 6  d. posėdžio nutarimu Nr. SK-2010-8-62 

 

 

Leidinių serijos Fontes historiae universitatis Vilnensis nuostatai 

 

 

 Vilniaus universitetas, turėdamas dar 1570 m. įsteigtą biblioteką su nepaprastai 

turtingais Rankraščių, Retų spaudinių skyrių fondais ir sekdamas daugelio Vakarų Europos šalių 

garbingiausiųjų mokslo bei studijų institucijų pavyzdžiais,  leidžia knygų seriją „Fontes historiae 

universitatis Vilnensis“ (VU Tarybos sprendimas priimtas 1999 m. pavasarį, pirmoji knyga išėjo 

2002 m.). 

 

 1. Serijos paskirtis: 

 

 Išsaugoti lituaninių senųjų rankraščių ir spausdintų dokumentų, svarbių ne tik Vilniaus 

universitetui, bet ir Lietuvos bei užsienio šalių kultūrai, mokslui originalus, padaryti juos 

prieinamus mokslo bei plačiajai visuomenei; 

 Skatinti unikalių Vilniaus universiteto istorijos šaltinių vertimus, tyrinėjimus, mokslinį  

komentavimą,  jų refleksiją  bei sklaidą ; 

 Supažindinti Lietuvos ir Europos  šalių visuomenes su Vilniaus universiteto turimomis 

mokslo paveldo  vertybėmis,  kelti Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslo prestižą. 

 

 2. Serijos leidiniai: 

 

 Ankstyvieji Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai, steigimo aktai, įvairių laikotarpių veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, jėzuitų kolegijos dienoraščiai, studentų egzaminų 

registracijos knygos ir kt.; 

 Rektorių, iškiliausių profesorių mokslo traktatai, mokslo tezės, disertacijos, monografijos, 

paskaitų konspektai, vadovėliai, mokymo knygos; 

 Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų senųjų (XV-XIX a.) leidinių kolekcijų bei 

rankraščių fondų katalogai; 

 Įvairių laikotarpių universiteto rektorių, profesorių epistolinis palikimas, atsiminimai, 

autobiografiniai rašiniai (jeigu juose ne mažiau kaip 60% vietos skiriama studijų bei 

mokslinės pedagoginės veiklos Vilniaus universitete atskleidimui); 

 Universiteto katedrų, fakultetų, institutų ir kitų padalinių, atskirų mokslo šakų istorijos, 

sintetiniai ir analitiniai Vilniaus universiteto raidos etapų tyrinėjimai. 

 

 

  3. Serijos formavimuii vadovauja: 

 

 Ne mažiau kaip devynerius narius turinti redaktorių kolegija, kuri išrenka  pirmininką; 

 Į redkolegiją įeina kvalifikuočiausi Vilniaus universiteto istorijos, jos šaltinių, mokslo 

materialaus ir nematerialaus paveldo tyrėjai, archivarijai, knygotyrininkai, lotynistai ir kiti 

specialistai. Redkolegijos nariai yra Rektorius ir bibliotekos direktorato atstovas. 

 Redaktorių kolegiją ir jos pirmininką, leidybos planus bei veiklos ataskaitas ( teikiamos ne 

rečiau kaip kartą per 3 metus ) tvirtina universiteto Senatas. 

 

 4 .Redaktorių kolegija: 

 

 Svarsto serijos leidybinius planus; 
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 Svarsto leidinių, kurie siūlomi publikuoti serijoje, projektus; 

 Esant reikalui vertina paruoštų publikuoti knygų rankraščius, maketus, pasitelkia 

nepriklausomus ekspertus; 

 Sprendimus priima paprastąja balsų dauguma. 

 

 

 5. Redaktorių kolegijos pirmininkas: 

 

 Vadovaudamasis Vilniaus universiteto leidybos nuostatais koordinuoja istorijos šaltinių 

leidimą, drauge su Mokslo skyriumi parengia svarstymui leidybinius planus ir projektus; 

 Esant reikalui organizuoja rankraščių bei parengtų spausdinti leidinių maketų svarstymą; 

 Palaiko ryšius su leidyklomis ir leidinių rengėjais; 

 Universiteto Senato svarstymui teikia leidybos planus ir veiklos ataskaitas. 

 

 

 6. Serijos leidinių apipavidalinimas: 

 

 Kiekvieno serijos leidinio priešantraštinis lapas turi specialų serijos logotipą ir užrašą Fontes 

historiae universitatis Vilnensis po juo; 

 Antraštiniame lape virš pavadinimo turi prieskyrą Vilniaus universitetas; 

 Kitoje leidinio antraštinio lapo pusėje turi redaktorių kolegijos  sąrašą; 

 Kitoje leidinio antraštinio lapo pusėje autorių teisių srityje turi nurodytą autorių teisių 

nuosavybę © Vilniaus universitetas ir vertėjo, apipavidalintojo bei kitų rengėjų pavardes; 

 Paskutiniame leidinio lape turi visų šioje serijoje išleistų leidinių sąrašą; 

 

 

 7. Serija finansuojama iš: 

 

 Lietuvos ir tarptautinių fondų, institucijų lėšų; 

 Fizinių ir juridinių asmenų lėšų; 

 Vilniaus universiteto lėšų. 

 

 

 Teisę koreguoti Nuostatus ir nustatyti serijos leidybos pabaigą turi Vilniaus 

universiteto Senatas. 

 

 

Serijos Fontes historiae universitatis Vilnensis redaktorių kolegija: 

 

 Jonas Boruta  

 Alma Braziūnienė 

 Alfredas Bumblauskas 

 Mečislovas Jučas 

 Benediktas Juodka 

 Domas Kaunas 

 Irena Krivienė 

 Vygintas Bronius Pšibilskis (pirmininkas) 

 Eugenija Ulčinaitė 

 

 

 


