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Pastaraisiais metais priimti istatymai ir poistatyminiai aktai sukele kliiltis istorikams ir
kitiems mokslininkams tyrineti Lietuvos archyvus, kuriuose saugoma XX a. medziaga. Sios

kliiltys argumentuojamos asmens duomenll. apsaugos biltinybe. Lietuvos istorikll.
suvaziavimas kreipiasi i LR Seima, Prezidenta ir Vyriausybe, ragindamas kuo greiciau
pataisyti visus teises aktus taip, kad jll. nuostatos nestabdytll. mokslinill. praeities tyrimll.,
nepazeistll. visuomenes teisill. i istorine atminti- Suvaziavimas laikosi nuostatos, kad

rilpinantis asmens duomenll.apsauga turi bilti vadovaujamasi siais principais:

1. LR Konstitucijos 42 str. I dalies nuostata: "KultUra, mokslas ir tyrinejimai bei
destymas yra laisvi."

2. Istorines tiesos apie valstybes ir tautos praeiti pazinimas yra ypac reiksmingas
visuomenesinteresas. .

3. Nustatant asmens duomenll.apsaugos tvarka turi bilti atsizvelgiama i viesll. ir privacill.

interesll. pusiausvyra bei svarba ir laikomasi proporcingumo principo.

4. Savokos duomenys (informacija) apie privatl1. asmens gyvenimq ir asmens duomenys

nera tapaCios.
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Visame civilizuotame pasaulyje tekstiniq ir vizualiqjq saltiniq, taip pat

archeologiniq radiniq bei lingvistines ir etnologines medziagos deramo lygio
publikavimas yra laikomas auksciausios kvalifikacijos reikalaujanciu moksliniu
darbu, maza to, daznai vertinamas labiau, nei autoriniai straipsniai ir

monografij os. Archeografine ir tekstologine veikla, kurios istakos siekia

Aleksandrijos biblioteko s laikus ir kuri neatsiejama nuo humanitariniq mokslq
susiklostymo ir raidos, yra integrali istorijos, filologij os, filosofijos, teologijos,

etnologij os, menotyros disciplinq dalis.

Lietuvoje siuo metu galiojanti mokslo laipsniq teikimo, moksliniq darbq bei
mokslininkq kvalifikacijos vertinimo, moksliniq etatq apibrezimo tvarka

nepripazista kritinio saltiniq publikavimo, komentavimo bei analitinio
klasifikavimo moksliniu darbu, lygiaverCiu kitom s akademiniq rezultatq siekimo

ir pateikimo formoms. Tai priestarauja humanitariniq ir socialiniq studijq vidinei

logikai, struktiirai bei tradicijai, tarptautiniams mokslo standartams, varZo
akademine laisve ir kenkia tolygiai tyrimq pletotei.

Prasome neatideliojant imtis Jiisq galioje esanciq veiksmq ir pasinaudoti savo
autoritetu, idant moksla varZantys biurokratiniai akademines produkcijos

apibiidinimai ir normatyvai biitq panaikinti, o mokslininkq kvalifikacijos, veiklos
srities bei darbo vaisiq vertinimo principai perZiiireti ir atitiktq paCios

akademines bendruomenes pripazistamus kriterijus.
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