LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA
2017.04.25, Vilnius
Dėl LBKS iniciatyvos Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio programoje

Gerbiami Bajorai,
Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės 100-osioms metinėms, LBKS yra numačiusi neformaliai ir
prasmingai prisidėti prie šio istorinio įvykio įamžinimo dviem ryškiais akcentais:
1. Nulieti bronzinę karaliaus Vytauto Didžiojo biusto skulptūrą (autorius – prof. Konstantinas
Bogdanas, LBKS Garbės bajoras) ir ją padovanoti Lietuvos Valdovų rūmams. Šio projekto
įgyvendinimui po didelių pastangų jau yra gautos Rėmėjų lėšos ir iki 2017 metų liepos 1 dienos
numatoma pagaminti ir pristatyti šią skulptūrą LBKS nariams per Bajorystės pripažinimo aktų
įteikimo ceremoniją Valdovų rūmuose.
2. Išleisti istorinę knygą „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“ apie Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarus – bajorus:
- teisininką, lietuvių literatūros ir kultūros puoselėtoją - Mykolą Biržišką,
- ekonomistą, bankininką, visuomenės veikėją - Joną Smilgevičių,
- teisininką, advokatą ir politikos veikėją - Stanislovą Narutavičių,
- draudžiamos lietuviškos spaudos platintoją, visuomenės veikėją - Donatą Malinauską.
Šios LBKS iniciatyvos buvo pristatytos 2016 metais LR Seime, joms yra gautas LR Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto pritarimas - rekomenduota LR Vyriausybei įtraukti LBKS iniciatyvas į
oficialią Valstybės šimtmečio programą.
Lietuvos Bajorai,
Tikiu, kad tik asmeninė lyderystė, tik mūsų visų pastangos ir įsitraukimas į bendrą veiklą lemia galutinį
rezultatą – kokie esame ir kokie būsime. Tikiu, kad tik remdamiesi į savo istorines šaknis ir skatindami
savo palikuonis jas puoselėti, paliksime ateities kartoms žymę apie save, apie tai kas mus skiria ir sieja:
Laisvė, Garbė, Ištikimybė, Atmintis, Prasmė, Bajorystė... Todėl kviečiu visus Jus asmeniškai - norinčius ir
galinčius prisidėti, išleidžiant istorinę knygą „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“!
Platesnis projekto aprašymas pateikiamas aiškinamajame rašte.

Perlis Vaisieta
l.e.p. LBKS Vadas

h. Syrokomla
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LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA
2017.04.25, Vilnius
Aiškinamasis raštas dėl knygos „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“
2016 metais LBKS iniciatyva buvo sudaryta knygos leidybos autorių darbo grupė, kurią sudaro istorikai:
Gediminas Kasparavičius, Deimantas Ramanauskas, Solveiga Lukminaitė, Matas Toliušis. Knygos numatomi
recenzentai: prof. dr. Jonas Vaičenonis (VDU) ir prof. dr. Aistė Lazauskienė (ŠU).
Su autorių kolektyvu jau yra sudaryta sutartis ir knygą planuojama užbaigti parašyti iki 2017 metų spalio mėn.
Aukštos kokybės, reprezentacinį istorinį leidinį „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“
numatoma išleisti iki 2018 metų vasario 16 dienos.
Preliminariai numatomas knygos formatas: 9 autoriniai lankai, iki 200 psl., 50-60 iliustracijų, formatas 210 x 270,
spalvingumas 4+4, popierius lankams kreidinis 130 gsm,, viršelis kietas su folijuotu įspaudu, numatomas optimalus
tiražas - 1000 egz
Preliminariai skaičiuojama leidinio sąmata: parengimas spaudai, maketavimas, spaudos darbai ir medžiagos – apie
12000 Eur (PVM įskaičiuotas), autorinis atlyginimas (užmokestis istorikams) –1200 Eur.
Knygos autorinę dalį (1200 Eur) yra numatyta finansuoti LBKS lėšomis, tam yra gautas LBKS Senato
patvirtinimas.
Pusę šio leidinio spaudos tiražo leidybos (500 vnt. – 6000 Eur.) finansuos ir platinimu užsiims leidykla „Versus
Aureus“, kitai pusei tiražo (500 vnt.) trūkstamos investicijos sudaro apie 6000 Eur.
Numatomas sprendimas dėl trūkstamų lėšų:
A. 1200 Eur tikimasi gauti iš rėmėjų, tuo pačiu dar yra planuojamos derybos dėl papildomos nuolaidos su
spaudos darbus atliksiančia įmone.
B. 4800 Eur yra planuojama surinkti, kaip asmeninę LBKS narių paramą knygai (tam yra pritarta LBKS
Senate):
-

-

LBKS narių giminių herbų talpinimas 4 vidiniuose knygos viršelių priešlapiuose (šalia 1 herbo gali būti
įrašomi keli tos giminės herbo nariai, maksimalus asmenų skaičius iki 6 asm.);
Viso numatoma talpinti 48 herbus 4 priešlapiuose (po 12 herbų viename puslapyje)
1 herbo (su kelių giminės herbo narių pavardėmis) parama knygos leidybai – 100 Eur
Norinčių dalyvauti valstybės šimtmečiui skirtos knygos leidyboje, bajorų registracija bus vykdoma nuo
2017 m. balandžio 28 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. el. paštu perlis.vaisieta@gmail.com (prašome įrašyti
savo giminės herbą bei tiksliai nurodyti eilės tvarka asmenų, kurie bus šalia Jūsų herbo vardus ir
pavardes). Bajorų herbų išdėstymo eiliškumas ir prioritetas bus nustatomas pagal pateiktos registracijos
pirmumo datą ir laiką.
Knygos Rėmėjams bus padovanota po 1 vnt. šios knygos su autorių autografais, likusią dalį už savikainą
galės įsigyti visi LBKS nariai, leidinys bus naudojamas LBKS reprezentacijai,
Rėmėjų įamžinimui priešlapiuose numatoma panaudoti A. Každailio arba T. Gailio sukurtus LDK bajorų
herbus (pavydzys prisegamas priede prie šio laiško).
Knygos leidybos finansavimą numatoma vykdyti per Vilniaus Krašto Bajorų Sąjungą (Įmonės kodas
303087198, Antakalnio g. 76-42 Vilnius, A/S LT537044060007926372, AB SEB Bankas, A/S
LT537044060007926372)
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