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Ivadas 

Leidinyje pristatomi straipsnial, parengti vykdant nacionalin^ mokslo program^ 
„\/alstybe ir tauta: paveldas ir tapatumas" - Lietuvos mokslo tarybos finansuojamq pro-
jektq „Vilnieciq kulturinis tapatumas ir jo raida, atkurus Lietuvos nepriklausomyb^" (LMT 
VAT - 56/2012). Projekte numatoma istirti vyraujancias vilnieciij kulturinio tapatumo for-
mas. Tiriami vilnieciij savivokos ypatumai, erdvinio kulturinio tapatumo bruozai, medijij vie-
ta ir reiksme formuojant vilnieciij kulturinj tapatumq, atsizvelgiant j diskurso apie jj raidq. 
Siekiama nustatyti etnines kulturos, simboliniij, religiniij, laisves memij poveikj vilnieciij kul-
turiniam tapatumui, jo raidai. 

Vilnieciij kulturinio tapatumo ir jo raidos tyrimo aktuaiumq pirmiausia lemia egzistuo-
jantis viesas diskursas apie vilnieciij kulturinj tapatumq siij dienij medijose (spaudoje, ra-
dijuje, televizijoje, elektroniniuose portaluose). Tyrimij metu pastebetas tarn tikrij medijij 
formuojamij stereotipij peremimas ir raida vilnieciij kulturineje savivokoje. Be to, vilnieciij 
kulturinio tapatumo aktualumas dideja del demokratines valstybes suteiktij laisviij jos pi-
lieciams, puoselejant kulturinj ir tautinj tapatumq. Taigi projekto tyrejij grupe jaucia porei-
kj pagrjsti vilnieciij kulturinio tapatumo daugialypiskumq, nustatyti jo formas ir veiksnius, 
turincius jtakos jy raidai atkurtoje Lietuvos valstybeje. Projekte dalyvaujantys mokslininkai 
ir tyrejai dalyvavo vilnieciij kulturiniij nuostatij ir jij kulturinio tapatumo tyrimuose, atku-
riant Lietuvos valstybingumq ir veliau (1989 m. Filosofijos, sociologijos ir teises instituto bei 
„Baltic" tyrimas „Vilnius ir vilnieciai" - A. V. Matulionis, E. K. Sviklas, E. Krukauskiene, I. Trin
kuniene; 1993 m. Filosofijos, sociologijos ir teises instituto tyrimas „Vilniecio portretas"-
A. V. Matulionis, G. Maniukaite, E. Krukauskiene, I. Trinkuniene, V. Kasparaviciene; 2004 m. 
Socialiniij tyrimij instituto tyrimas pagal tarptautinj projektq „Postkomunistiniq tauty repre-
zentavimas: sostiniy vaidmuo" - A. Vosyliute, V. Kasparaviciene, V. Zilinskaite-Vytiene). Siais 
tyrimais nustatyta, kad atkurus Lietuvos valstyb^, vilnieciij kulturinis tapatumas labiausiai 
siejosi su etnolingvistinemis jij nuostatomis bei baltij kulturos simboliais, veliau pastebeta 
religiniij bendruomeniij irjvairig tautybiij bei kulturij vilnieciij protevyniij kulturos jtakq di-
dejimas. Pakartotiniai kiekybiniai ir kokybiniai vilnieciij kulturinio tapatumo tyrimai leidzia 
nustatyti vyraujancias vilnieciij kulturinio tapatumo formas ir jo raidq. Laukiamij rezultatij 
perspektyvumas sietinas su galimybe pritaikyti sio tyrimo rezultatus puoselejant vilnieciij, 
atstovaujanciij konkrecioms kulturoms, bendruomenin^ veiklq, jij darnij sambuvj Vilniaus 
mieste. Etnolingvistines vilnieciij nuostatos, kaip ir simboliniai, religiniai bei laisves memai, 
isreiskiantys jij kulturinj tapatumq, yra ypac aktualios siij dienij diskurso kontekste. Gali
mybe nustatyti jij raidq ir pokycius atkurtoje Lietuvos valstybeje leidzia prognozuoti dau-
giakulturio Vilniaus vystymqsi (baltai/slavai; katalikai/evangelikai/staciatikiai/nekrikscionys). 
Keiciantis socialiniam laikui ir vilnieciij kulturinems nuostatoms atkurtoje Lietuvos valstybe
je, tokie tyrimai leidzia nustatyti daugiakulturiskumo vystymosi tendencijas. Vilnieciij kul
turinio tapatumo ir jo raidos, atkurus Lietuvos nepriklausomyb^, tyrimij rezultatai papildo 
fundamentiniq vilnieciij kulturinio tapatumo tyrimij apreptj ir sukuria prielaidas ilgalaikiams 
lyginamiesiems vilnieciij tapatumo tyrimams. 

Siame straipsniij rinkinyje yra spausdinami E. Krukauskienes, G. Maniukaites, A. V. Ma-
tulionio, E. K. Sviklo, I. Trinkunienes ir V. Zilinskaites-Vytienes straipsnial, parengti vykdant 
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minetq projektq, taip pat E. Krukauskienes straipsnis „|vairiij Lietuvos gyventojy grupiy ta
patinimasis su Lietuvos valstybingumu, jos laisve ir materialios geroves siekiai", apimantis 
visos Lietuvos gyventojus, vykdant Sociologijos instituto planing temq. Straipsnial parengti 
remiantis autoriij atliktq tyrimy rezultatais. 1993 m. Filosofijos, sociologijos ir teises institu
to Etnosociologijos skyrius atliko reprezentatyvij vilnieciij tyrimq, kuriame buvo apklausta 
1000 sostines gyventojij. 1993 m. Vilniuje 60 proc. gyventojy sudare lietuviai, 17 proc. - ru-
sai, 13 proc. - lenkai, 4 proc. - baltarusiai, 4 proc. - kitij tautybiij asmenys. Tyrime tautiniij 
grupiq dalys tiksliai atitiko Lietuvos sostines gyventojij tautinj sudetj. 2013 m. Lietuvos so-
cialiniq tyrimij centro Sociologijos institutas atliko reprezentatyvg vilniecig tyrimq, kuriame 
buvo apklausta 517 vilniecig, is kurig 63 proc. buvo lietuviai, 10 proc. - rusai, 20 proc. - len
kai. 2011 m. Lietuvos gyventojg surasymo duomenimis Vilniaus tautine sudetis buvo tokia: 
62 proc. lietuvig, 11 proc. rusg, 16 proc. lenkg. Taigi apklaustgjg imtis is esmes atitinka 
tautinig grupig proporcijas. 2013 m. mineto projekto dalyviai, siekdami gilesnes vilniecig 
kulturines tapatybes analizes, pagal projekte numatytg metodikq atliko ekspertinj tyrimq. 
Ekspertg tautine sudetis taip pat atitinka vilniecig sudetj. Be to, autoriai remesi ir kitg tyrimg 
medziaga, tai nurodoma autorig straipsniuose. 
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Mokslg straipsnig rinkinyje nagrinejamos kulturinio tapatumo pasireiskimo formos, vilnie
cig savivokos formavimosi, saviidentifikacijos problemos, nagrinejamas Vilniaus gyventojg 
santykis su miestu, poziuris j Vilnig ir vilniecius, vertybinig nuostatg ypatumai. Straipsnial 
parengti 1993 m. ir 2013 m. atliktg vilniecig tyrimg duomeng pagrindu. 
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