JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS MERUI
Rekomendacija
„Versmės“ leidykla jau 24 metai leidžia labai svarbią lietuvių kultūrai, istorijai, etnologijai ir
kt. monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Iki 2019 m. jau yra išleistos 37 didelės apimties gausiai
iliustruotos įvairių „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos. Lietuvos valsčių monografijų leidyba
niekada nebuvo pelninga, jai reikalinga visokeriopa parama.
Versmės“ leidykla Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui numačiusi parengti ir išleisti
monografiją „Viešvilė“, kuri įvairiais atžvilgiais bus reikšminga ne tik Mažosios Lietuvos,
Klaipėdos krašto, bet ir visos lietuvių kultūros istorijai. Ja galės naudotis krašto gyventojai, ,
mokslininkai, tyrėjai, studentai, moksleiviai. Monografijoje „Viešvilė“ bus skelbiami straipsniai
apie pastaraisiais metais rytinės Skalvos apylinkėse aptiktais archeologiniais radiniais, turtingą
miškais panemunių gamtą, Kazikėnų, Viešvilės, Smalininkų valsčių istoriją nuo seniausiųjų laikų,
abipus Nemuno išsidėsčiusius buvusios Viešvilės evangelikų liuteronų parapijos kaimus, krašto
gyventojų etninę kultūrą, XVI–XX a. gyventojų kalbą, išlikusią lietuvininkų tautosaką, religines
bendruomenes, žymesnius žmones ir kt.
2013 m. vasarą Viešvilės apylinkėse buvo organizuojama kompleksinė mokslinė ekspedicija
reikalingiems duomenims surinkti, papildyti bei patikslinti. Straipsnius monografijai rengė 80
autorių kolektyvas, 30 autorių turinčių mokslų daktaro laipsnį. Tai žinomi Lietuvos gamtininkai,
archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, kitų sričių specialistai bei vietiniai
kraštotyrininkai. Kadangi krašte dažnai keitėsi vietiniai gyventojai, išvežti krašto archyvai,
straipsnių autoriai rėmėsi mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, gyventojų
prisiminimais, Nepriklausomybės metais prieinama Lietuvos ir Vokietijos senųjų archyvų
medžiaga.
Monografija „Viešvilė“ savo mokslinių straipsnių įvairove gali būti prilyginamai šio miestelio
ir aplinkinių gyvenviečių enciklopedijai. Todėl yra labai svarbu, kad 2019 m. būtų sudarytos visos
reikiamos sąlygos monografijos leidybai. Parengti 1100–1500 p. monografiją (nusimato 2 t.) vien
mokslininkų ir vietos kraštotyrininkų entuziazmo nepakanka. Parengtos monografijos sąmata
reikalauja ir nemažų finansinių išteklių, tam reikalinga ne tik gyventojų, bet ir įvairių respublikos
įstaigų bei organizacijų neatlygintina finansinė parama.
Vertinant monografijos „Viešvilė“ reikšmę Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto liaudies
kultūros pažinimui, kviečiame Jurbarko rajono savivaldybę monografijos ,,Viešvilė“ leidybai
suteikti 10 tūkst. Eur finansinę paramą. Tipinė monografijos sąmata 49 646,00 Eur. Apie surinktas
lėšas skelbiama leidyklos svetainėje www.versme.lt/ . Rengiamos monografijos Viešvilė.
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