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Prof. Bronius Kaulakys (VU TFAI) 
Lietuvos mokslų akademijoje vy-
kusios diskusijos dalyviams pateikė 

keletą diagramų apie mokslo įstaigų finan-
savimą, dėstytojų ir tyrėjų atlyginimą ir 
universitetų skaičiaus pokyčius įvairiose 
Europos ir kitų žemynų valstybėse Šie duo-
menys akivaizdžiai rodo, kad ne univer-
sitetų gausa yra didžiausia universitetinio 
ugdymo problemų priežastis. Mes niekuo 
neišsiskiriame iš kitų Europos ar Amerikos 
universitetų pagal tinklo dydį. Pavartodamas 
dažnai viešojoje erdvėje kartojamą posakį, 
pranešėjas pažymėjo, kad universitetų skai-
čius „čia ne prie ko“.

Anot B. Kaulakio, universitetai ypač 
jaučia spartų Lietuvos gyventojų skaičius 
mažėjimą. Priėmimas į universitetus suma-
žėjo 2,5 karto, tačiau kai kurios valdymo 
institucijos, užuot ieškojusios sprendimų, 
kaip mažinti nedarbą ir emigraciją, nesibai-
giančiomis „reformomis“ ją dar labiau didi-
na. Pavyzdžiui, universitetai priešpastatomi 
profesinio rengimo centrams, nors dauguma 
jų auklėtinių, įgiję specialybes, netrukus 
palieka Lietuvą. 

Tačiau ieškoti emigracijos priežasčių 
ir mąstyti, kad valstybės ūkiui reikia visų 
grandžių specialistų, vis tarsi nėra kam. 
Dažnai pasikliaujama nuogirdomis, esą kaž-
kur dirbama nepakankamai efektyviai. „ES 
ekspertai jau ne kartą siūlė didinti finansa-
vimą, kurį Švietimo ir mokslo ministerija 
jau gėdijasi lyginti su kitomis šalimis. Tai gal 
ruošiamasi skelbti tokį šūkį: „Pasitikime Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-metį, uždarę 

8 universitetus ir dar kokį 100 bendrojo ug-
dymo mokyklų.“ Juk per 1200 mokyklų jau 
uždarėme. Išnyko ir kelios dešimtys mokslo 
institutų. Ar nuo 2008 m. dvigubai suma-
žintą finansavimą, šiuo metu siekiantį tik 
0,6 BVP, ir toliau vadinsime mokslo plėtra?

Išsamią mokslo ir studijų institucijų bū-
klės analizę prof. B. Kaulakys pateikė keliuo-
se straipsniuose, kurie bus paskelbti arti-
miausiuose „Mokslo Lietuvos“ numeriuose. 

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto 
narys prof. Arūnas Gumuliauskas atkreipė 
diskusijos dalyvių dėmesį, kad Lietuvos pro-
fesinio rengimo ir aštuonių (ISCED) lygių 
sistemoje praktiškai yra dingęs penktasis 
lygis. Kolegijos orientuojasi į 6-ąjį lygį, o 
kas rengs 5-ojo lygio specialistus? Dabar 
mūsų sistema atrodo tarsi aštuonių aukštų 
namas, kuriame išnykęs penktasis aukštas. 
Universitetų ir kolegijų studijų programų 
lygiai yra nesuderinti tarpusavyje. 

Universitetų bendruomenės turi nu-
spręsti, su kuo, vykdant aukštųjų mokyklų 
tinklo pertrauką, mato geriausią jungimosi 
variantą. Dešimtmečiais puoselėta akade-
minės bendruomenės vizija negali būti su-
griauta iš aukščiau primestais biurokratiniais 
sprendimais. Tik besijungiančių universitetų 
bendruomenėms išsamiai diskutuojant gali 
būti rastas optimalus sprendimas. 

Seimo narys nurodė, kad Švietimo ir 
mokslo komitetas negauna išsamios infor-
macijos apie planuojamą pertvarką ir dažnai 
apie konkrečius pasiūlymus ar numatomus 
sprendimus sužino iš žiniasklaidos. Jis pa-
kvietė Lietuvos mokslininkų sąjungą pasida-
linti su komiteto nariais sukaupta diskusijų 
medžiaga.    

Pasak Lietuvos mokslininkų sąjungos ir 
VGTU kūrėjo, buvusio ilgametis šio univer-
siteto rektoriaus prof. habil. dr. Edmundo 
Zavadsko, „dabar Lietuvoje – universitetų 
tuštėjimo metas. Kadaise išgyvenome kū-
rimo, o dabar – griovimo ir patyčių metą. 
Mažėjant studentų, vyksta draskymasis net 
tarp programų.“ Profesorius atkreipė dėmesį 
į labai nevienodą atskirų universitetų pasi-
rengimą vykdyti statybos inžinierių progra-
mas. Jei VGTU yra pasirengęs supažindinti 
studentus su naujausiomis technologijomis 
ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, tai kitur šio 
profilio programas kuruoja vos keli dėstyto-
jai, neturintys net būtinos įrangos. 

Ypatingą nerimą profesoriui kelia jaunų-
jų mokslininkų ir besirengiančių jais tapti 
stygius. Siekdami pragyventi, doktorantai 
įsidarbina verslo įmonėse, o tyrimus toliau 
lieka tęsti jų vadovai. Radę įdomų vers-
lo sprendimą, jaunieji tyrėjai imasi kurti 
savo verslą ir palieka mokslo pasaulį. Viena 
skaudžiausių problemų – gabių jaunų tyrėjų 
emigracija.

LMA tikrasis narys prof. Juozas Vi-
dmantas Vaitkus (VU) atkreipė diskusijos 
dalyvių dėmesį į būtinybę nuolat tobulinti 
universitetinių studijų kokybę. Jis akcentavo, 
kad problemos sprendimas glūdi ne tame, 
kiek universitetų turime, bet kokių turime: 
„Žodynas sako, kad universitetas pirmiausia 
yra tokia aukštoji mokykla, kurioje studijos 
grindžiamos tarptautinio lygio tyrimais. 
Todėl reikia analizuoti mokslines mokyklas 
ir išsiaiškinti, ką jos sukūrė. Nors, žinoma, 
reikalingi ir tokie universitetai, kurie rengia 
aukštos kvalifikacijos specialisto, o ne tyrėjo 
įgūdžius. Dabartinė situacija rodo, kad tu-
rime galimybę sukurti vieną bendrąjį (angl. 
comprehensive) ir vieną technikos universi-
tetą. Kiti universitetai, kaip rodo jų veiklos 
rezultatai, gali būti specializuoti, gana siauro 
profilio arba priešingai – teikiantys politech-
ninį pasirengimą, pavyzdžiui, regioniniai, 
nes ir tokių specialistų valstybei reikia.

Profesorius pažymėjo labai didelį aka-
deminės bendruomenės susiskaldymą, ne-
pakankamą domėjimąsi net greta dirbančių 
kolegų darbais ir menką profesinį solidaru-
mą. Dar visai neseniai gana aktyvios buvo 
studentų mokslinės draugijos, kurios rengė 
tarpuniversitetines jaunųjų tyrėjų konferen-
cijas. Tačiau dabar kai kuriuose universite-
tuose šis judėjimas yra prigesęs.

Profesorius akcentavo, kad būtina tobu-
linti mokslinių projektų paraiškų vertinimą. 
Prieš skiriant lėšas, reikia geriau išsiaiškinti, 
kuriuose mokslo kolektyvuose yra sukaup-
ta pakankamai patirties, kad būtų galima 
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pasirinktą problemą tirti giliai ir visapusiš-
kai. Šiuo metu dideli pinigai skirti Saulėte-
kiui, jo pastatams išlaikyti, bet ne mokslo 
programoms vykdyti. Profesoriais turėtų 
tapti tie, kurie sukūrė ką nors vertingo, o ne 
parašiusieji kažkiek straipsnių.

Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos 
narys prof. Valentinas Baltrūnas apžvelgė 
mokslo institutų situaciją. Atkuriant Nepri-
klausomybę, Lietuvoje jų buvo 27. Žinybiniai 
universitetai sunaikinti, nors kai kurie jų ga-
lėjo tęsti produktyvią veiklą. Tačiau institutai 
duoda didžiąją dalį mokslo produkcijos. Ir 
tai yra suprantama, nes dėl didžiulių krūvių 
universitetuose nelieka pakankamai laiko 
moksliniams darbui. 

Dabar institutai jungiami su universi-
tetais: „Mums sakoma: arba junkitės, arba 
naikinsime. Tačiau po tokių sujungimų labai 
sumažėja darbuotojų ir sumenksta biudže-
tinis finansavimas. Reikalavimai vis auga, 
finansavimas mažėja, naikinamos institu-
tuose dirbusios mokslininkų grupės. Gal tai 
daroma sąmoningai?“ Pasak profesoriaus V. 
Baltrūno, Lietuvoje visiškai nyksta dar taip 
neseniai buvę efektyviai plėtojami atskirų 
mokslo sričių tyrimai: geologijos, geografi-
jos, kartografijos ir pan.  

Prof. Antanas Kiveris (LEU alumnas) 
pažymėjo, kad jau septyneri metai edukolo-
gijos universitetas neberengia nei chemijos, 
nei fizikos mokytojų, nes stojimo sąlygas 
lemia bendra atranka, kurią laimi kitos spe-
cialybės. Specialistų rengimas aukštosiose 
mokyklose yra labai išskaidytas. „Turime 
daugybę studijų programų. Labai trūksta 
mokytojų vyrų, o tai itin neigiamai atsiliepia 
visai bendrojo ugdymo sistemai.“

Gana daug teigiamų pokyčių pamatytu-
me, konsolidavę kolegijas su universitetais. 
Jei kolegijos taptų universitetų padaliniais, 
vienam universitetui tektų apie 200 tūkst. 
žmonių. Kolegijos galėtų gauti daug paramos 
iš universitetų, o universitetai – iš kolegi-
jų, ypač praktiniam rengimui. Specialistų 

rengimas būtų nuoseklesnis, į universitetus 
ateitų geriau pasirengę ir labiau motyvuoti 
studentai, padaugėtų labiau apsisprendusių 
rinktis magistrantūros, o vėliau – ir dokto-
rantūros studijas

Sumažinus universitetų skaičių iki pen-
kių, tai būtų didelė nelaimė visai Lietuvos 
aukštojo mokslo sistemai. Dar labiau išaug-
tų bendrojo ugdymo mokyklų auklėtinių 
emigracija, puikiai suprantant, kad į Lietuvą 
užsienio universitetų auklėtiniai dėl gerai 
žinomų priežasčių nebesugrįžtų.

Dr. E. Skarbalius (Klaipėdos universi-
tetas) kreipėsi į diskusijos dalyvius tokiais 
klausimais: „Ar išliks mūsų tauta? Lietuva de 
jure – taip, tačiau kaip tauta? Kokią Lietuvą 
norime matyti? Ar vieno miesto?“ Anot E. 
Skarbaliaus, universitetai, ypač veikiantys 
atokesniuose regionuose, yra teigiamas de-
mografines tendencijas ir regiono patrauklu-
mą skatinantis veiksnys. Nereikia tvirtinti, 
kad šiuose universitetuose nebus vykdomi 
mokslo tyrimai. Būtent tyrimų plėtotė gali 

užtikrinti regionų pažangą. Be aukštos ko-
kybės tyrimų nebūtų ūkio pažangos.

Klaipėdos universiteto atstovas atkreipė 
dėmesį tiek į regionams būdingas, tiek į visai 
Lietuvai bendras ugdymo problemas. Labai 
dažnai tenka matyti, kad, „optimizuojant“ 
universitetinio ugdymo programas, jose 
nebelieka filosofijos, istorijos ir kitų dalykų, 
mokančių mąstyti, tarnaujančių bendrajam 
kultūriniam išprusimui, studentų inteligen-
cijos ugdymui. 

Auditorija, išgirdusi šią pastabą, labai 
pritariamai atsiliepė. Ar galima laikyti vi-
saverčiu universitetiniu ugdymu, jei ab-
solventas nieko nežino apie psichologiją ir 
sociologiją, neturi elementarių meno žinių ir 
nėra išsiugdęs poreikio lavintis šiose srityse. 
Dažnai matome, kaip universitetų auklėti-
niai nemoka suvaldyti emocijų, neišmano 
architektūros ir muzikos žanrų, nesugeba 
vertinti meno kūrinių, o jų kalba yra netai-
syklinga, užteršta svetimybėmis. 

E. Skarbalius dar kartą priminė apie gre-

siantį pedagogų stygių. Pradinukų mokytojų 
amžiaus vidurkis – 57 m.! Greitai neliks kam 
dirbti ne tik pradinėse mokyklose. Pedagogai, 
parengti Vilniaus ir Kauno universitetuose, 
į atokesnius regionus vyksta labai nenoriai. 
Neseniai savivaldybių vadovų pasiūlymas 
numatyti pareigą absolventams bent trejus 
metus atidirbti gimtinėje, sukėlė spontaniškų 
protestų bangą. Tačiau ar protestuojantieji 
tikrai teisūs? Iš kur atsirado arogantiškas, 
net niekinamas požiūris į atokesnių vietovių 
gyventojus, į būtinybę ir jiems naudotis šiuo-
laikinėmis socialinėmis paslaugomis?    

Dalia Urbanavičienė (LMTA ir LEU), 
kalbėjusi diskusijos pabaigoje, priminė etno-
logiją, ir nerentabiliomis vadinamas, todėl 
atvirai žlugdomas, lituanistines programas. 
Ji akcentavo, kad ir iš lietuvių etnologijos 
tyrėjų reikalaujama tarptautinių straipsnių. 
Tačiau kokia iš jų nauda, jei juos rašome 
ne sau, o užsieniui, kurio mūsų specifiniai 
lingvistiniai ar kultūrologiniai klausimai 
visai nedomina? „Straipsnių ir tyrimų reika-
lavimai numatyti visam etatui. Tačiau kuris 
humanitaras ar socialinių mokslų atstovas 
mūsų universitetuose turi visą etatą?“ – 
klausė etnologė.  

Dr. Milena Medineckienė (LMS vice-
pirmininkė ir LJMS pirmininkė) pasiūlė 
diskusijos organizatoriams kuo greičiau 
apibendrinti diskusijos medžiagą ir pateikti 
valdymo institucijoms Mokslininkų sąjun-
gos pasiūlymus. Jaunieji mokslininkai tai 
jau padarė. Moderatorius atsakė, kad kol 
kas tai padaryti būtų neįmanoma, nes tikroji 
diskusija tik prasidėjo ir jos turinio niekaip 
negalėtų aprėpti vienas renginys. Netrukus 
šias problemas nagrinėsime konferencijo-
je, kuri kovo viduryje rengiama Lietuvos 
Respublikos Seime. LMS vicepirmininkas, 
MRU prof. Alvydas Baležentis siūlė sukurti 
sistemą, kuri padėtų operatyviai perduoti 
panašių diskusijų medžiagą valdymo ins-
titucijoms: Švietimo ir mokslo ministerijai, 
LR Vyriausybei ir Seimui: „Tarp mūsų turi 
funkcionuoti nuolatinė sąveikos sistema.“ 
Parengė Emilis Urba ir Jonas Jasaitis                   

Diskusija apie mokslo ir studijų institucijų būklę

LMS tarybos nariai: dr. Vaida Šeirienė ir prof.  Valentinas Baltrūnas. V. Valuckienės nuotr. 
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Nors „socialinės atsakomybės“ ter-
minas nėra naujas, įvairiose disku-
sijose su politikais ir visuomenės 

veikėjais dar sulaukiama klausimų, ką reiškia 
įmonių arba verslo socialinė atsakomybė. 
Ypač neaišku, kai kalbama apie nevyriau-
sybinio sektoriaus ir valstybinių institucijų 
socialinę atsakomybę. Šiam aktualiam klau-
simui nagrinėti metų pradžioje Kauno tech-
nologijos universiteto akademinė bendruo-
menė prisijungė prie bendro su įvairiomis 
Europos šalimis vykdomo projekto, kuriuo 
siekiama audituoti Europos universitetų 
socialinę atsakomybę ir kartu ugdyti stu-
dentų žinias, gebėjimus bei kompetencijas 
socialinei atsakomybei suvokti.

Trejų metų projekto „Socialinės univer-
sitetų atsakomybės auditavimas ir sertifika-
vimas“ tikslas – ne tik sukurti socialinės uni-
versitetų atsakomybės auditavimo programą, 
bet ir ugdyti studentų socialinius gebėjimus, 
ugdyti komandinio darbo ir tarpkultūrinės 

komunikacijos gebėjimus bei didinti studentų 
įsidarbinimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Projekte KTU atstovauja Socialinių, 
humanitarinių mokslų ir menų fakulteto 
(SHMMF) dėstytojų tyrėjų komanda (pro-
jekto vadovė dr. D. Maumevičienė) ir Stu-
dentų atstovybė. Šio „Erasmus+“ programos 
strateginės partnerystės projekto koordina-
torius yra Jungtinės Karalystės Nacionalinė 
studentų atstovybė. Projekto partneriai taip 
pat yra Edinburgo universitetas (Škotija), 
Porto universitetas (Portugalija), Europos 
studentų sąjunga ir Porto universiteto Stu-
dentų sąjunga. Projekte, kuris bus vykdomas 
iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., dalyvaus apie 60 
studentų iš trijų minėtų universitetų.

Projekto metu sukurti produktai bus 
pristatyti baigiamojoje projekto konferen-
cijoje, organizuojamoje 2019 m. pavasarį. 
Daugiau informacijos apie projektą galite 
rasti interneto svetainėje www.essaproject.eu

Universitetų socialinės 
atsakomybės vertinimo projektas

Vasario 20 d. Lietuvos mokslų aka-
demijos mažojoje konferencijų sa-
lėje pristatytas LMA Vrublevskių 

bibliotekos projektas „Užmirštasis Vilnius“. 
Projekto vadovas – Egidijus Gotalskis. Pro-
gramos kūrėjai: UAB „Hnit-Baltic“ atstovai, 
VU Komunikacijos fakulteto profesorius dr. 
Rimvydas Laužikas. 

2015–2016 m. LMA Vrublevskių bibli-
otekoje buvo įgyvendinamas interaktyvus 

projektas „Užmirštasis Vilnius“. Remiantis 
miesto planais, XIX–XX a. žymiausių fo-
tografų darbais ir atvirukais, saugomais 
bibliotekos fonduose, buvo atkurti Vilniaus 
vaizdai. Neturintis atitikmens Lietuvoje 
projektas skirtas ne tik moksliniams tyri-
nėjimams. Naudodamiesi išmaniosiomis 
technologijomis, visi besidomintys miesto 
istorija gali susipažinti su Vilniaus teritorine, 
architektūrine raida ir gatvių išplanavimu 
bei pokyčiais nuo XIX a. antrosios pusės iki 
šių dienų.

LMA Vrublevskių bibliotekos interneto 
svetainėje paskelbtas žemėlapių portalas – 
vienas iš projekto „Užmirštasis Vilnius“ 
baigiamojo etapo rezultatų, kuriame var-
totojas gali interaktyviai palyginti skirtingų 
laikotarpių Vilniaus žemėlapius ir fotogra-
fijas. Žemėlapių portalo kūrėjas ir projekto 
partneris – UAB „Hnit-Baltic“. Projektą 
finansavo Lietuvos kultūros taryba. Parengta 
pagal LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos 
skyriaus pranešimą                                                 

MOKSLO IR KULTŪROS RENGINIAI

Projektas „Užmirštasis Vilnius“
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Prof. dr. Jonas Jasaitis

Analizuodami pastarojo meto diskusiją dėl Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijų būklės, valdymo insti-
tucijų atstovai nuolat pabrėžia jų tinklo pertvarkos 

būtinybę. Sunku pasakyti, ar jie patys tuo tiki, ar tik bando 
įtikinti mus, kad universitetinio ugdymo institucijų didžiau-
sia problema – per didelis jų skaičius. Esą tai labai brangiai 
kainuoja ir trukdo sutelkti mokslininkus bei materialinius 
išteklius.  

Daugelis atidžiai stebinčių propagandinės (kitaip ne-
pavadinsi) kampanijos eigą, turinį ir tempus, negalėjo 
nepastebėti, kaip selektyviai buvo dozuojama informacija, 
nuosekliai formuojant išankstinę viešąją nuomonę. Antai į 
visus pagrindinius žiniasklaidos kanalus buvo išmestas tei-
ginys apie tariamai Lietuvoje esančius 45 ar net dar daugiau 
universitetų, vėliau puse lūpų patikslinant, kad universitetų 
yra 14, o buvo kalbama apie visas „aukštąsias mokyklas“, 
taigi ir kolegijas, kurių dabartinę situaciją išsamiai žino tik 
nedaugelis. Tai kokia čia diskusija, jeigu apie jos objektą 
nusimano tik menka gyventojų dalis?

Po to pagal klasikinius „viešųjų ryšių“ kampanijų kano-
nus buvo vardijamos visiškai skirtingos valstybės, teigiant, 
esą tik Lietuva „kažkodėl leidžia sau prabangą turėti šitiek 
universitetų“. Įvairiose laidose, kuriose nėra jokių galimy-
bių išsakyti kitą argumentuotą poziciją, bandoma formuoti 
nuomonę, kokie neva milžiniški studijų kokybės skirtumai 
matomi įvairiuose mūsų universitetuose. 

Mums viešųjų ryšių kanaluose teigiama, kad esą tik 
Aleksandro Stulginskio universitetas visai Lietuvai bando 
įrodyti, kad „traktorius žemės ūkyje esąs kitoks, negu kitose 
ūkio šakose“. Todėl jį reikia prie kažko prijungti. Sporto uni-
versitetą esą būtinai reikia prijungti prie Sveikatos mokslų 
universiteto ir t. t. Kažkodėl nenorima net prisiminti liūdnas 
Veterinarijos akademijos prijungimo prie šio universiteto 
pasekmes ir kažkur Baisogaloje „stimpantį“ Gyvulininkystės 
institutą, kurio buvę darbuotojai tikriausiai labai džiaugs-
mingai (???) išėjo į pensiją, o kiti beviltiškai slankioja aplink 
darbo biržą arba duonai užsidirba „prekybcentriuose“. Kas 
apskaičiavo, kiek kainuoja parengti mokslininką? 

Po minėto sujungimo jokio proveržio biomedicinoje 
neatsirado. Valdantieji pamiršo, kad Aleksandro Stulginskio 
universitete rengiami daugybės sričių specialistai užmiesčio 
vietovėms, sudarančioms per 97 proc. Lietuvos teritorijos. 
Agrarinis sektorius, lyginant su kitais, gana sėkmingai 
pergyveno nuo 2008 m. valstybės ūkį užgriuvusią krizę ir, 
nepaisant visų kliūčių, šio sektoriaus produkcija sudaro apy-
tiksliai trečiąją dalį Lietuvos eksporto. Šis universitetas yra 
vienintelis Lietuvoje, turintis tikrą studentų miestelį. ASU 
turi didžiulį mokslo potencialą ir šiuolaikišką studijų bazę. 
Net ir šiais šiurpios emigracijos laikais studentų skaičius 
jame nesumažėjo, o kai kuriose specialybėse net išaugo. Ar 
tikrai jį reikia paversti visai kitos orientacijos universiteto 
filialu? Gal jau prasidėjo dėl mažėjančio studentų skaičiaus 
sunerimusių „pažangos universitetų“ žaidimai?  

Labai atsakingas pareigas perėmusi Vyriausybės narė vie-
noje radijo laidoje pareiškė, kad „edukologijos mokslo lygis 
Lietuvoje neaukštas“. Norisi paklausti, ar tokie „ekspertai“ 
tikrai yra išsamiai susipažinę su klasikiniais profesorių – 
Leono Jovaišos, Juozo Vaitkevičiaus, Vlado Rajecko ir kt. – 
veikalais, kurie buvo skirti ką tik nepriklausomybę atkūrusiai 
Lietuvai? Ar jiems žinoma prof. Vincento Lamanausko su-
burto tarptautinio tarpdisciplininio mokslininkų sambūrio 
veikla, plėtojama jau antrą dešimtmetį? Ar jie yra bent matę 
švietimo sistemos poveikio visuomenei ir grįžtamojo ryšio 
tyrimus, sulaukusius plataus tarptautinio atgarsio. 

Žinoma, edukologijoje, kaip ir kituose socialiniuose 
moksluose, yra daug tyrinėtinų problemų, tačiau nei pa-
tyčios, nei gąsdinimai pseudo reformomis tikrai nepadės 
geriau dirbti. Kaip atsitiko, kad visa Lietuvos pedagogų, tarp 
kurių yra ir aukštųjų mokyklų dėstytojų, bendruomenė liko 
be savo profesinės spaudos? Nebėra nei pedagogų laikraščio, 

nei žurnalo. Galima iki užkimimo įrodinėti, koks blogas 
buvęs „Dialogas“ arba kokia tariamai nepopuliari buvo 
„Mokykla“. Tačiau ar šių leidinių bankrotas neprimena, 
kaip meška, norėdama nuvyti aplink žmogų zyliojusią musę, 
trenkė jam akmeniu į kaktą? 

Kodėl dingo tokie mokslo populiarinimo leidiniai, kaip 
„Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“, dvikalbis 
„Mokslas ir Lietuva“ (Science, Arts & Lithuania), trijų valsty-
bių išprususias visuomenes telkęs žurnalas „Revue Baltique“ 
(Organe de la Collaboration des Etats Baltes), kuriam antrąjį 
gyvenimą buvo suteikusi MRU prof. Broniaus Kuzmicko 
sutelkta komanda? Kodėl įvairiose ataskaitose nuolat „sriū-
baujant“ apie tariamai menką Lietuvos mokslo tarptautiš-
kumą, nuo 2011 m. vasaros neberengiami Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumai? Štai prieš mūsų akis 2013 
m. rugpjūčio 7 d. Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbta 
informacija, kad simpoziumas įvyks 2014 m. rugsėjo 12–14 
d. Vokietijoje, Lampertheim-Hüttenfeld – Vasario 16-osios 
gimnazijos bazėje, tačiau iš tikrųjų niekas nepradėjo net 
ruoštis šiam tarptautiniam renginiui. 

Praėjusiais metais „Mokslo Lietuvos“ redakcijoje apsi-
lankiusi Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia 
Henkė patvirtino ne tik Vokietijos, bet ir kitų valstybių lietu-
vių bendruomenių nusiteikimą aktyviai dalyvauti, rengiant 
XVI simpoziumą. Ilgametė JAV Lietuvių bendruomenės 
tarybos narė dr. Regina Balčaitienė, kuravusi mokslinį 
Lietuvos ir JAV lietuvių bendradarbiavimą, per praėjusią 
vasarą įvykusį susitikimą mokslininkų laikraščio redakci-
joje nurodė, kad, jei iškiltų kliūčių surengti simpoziumą 
Vokietijoje, vietos lietuvių  bendruomenė ieškotų galimybių 
susirinkti Bostone.

Kai valdžia ir akademinė bendruomenė ima visiškai 
skirtingai vertinti situaciją, geriausia išeitis, padedanti vieni 
kitus išklausyti ir rasti bendrus sprendimus, yra surengti 
platų forumą, kuriame mokslininkai galėtų išdėstyti savo 
poziciją ir aptarti aktualiausias problemas. Valdžios atstovai 
iš pirmųjų lūpų išgirstų apie visą problemų spektrą, sužinotų 
apie įvairių mokslo centrų pasiekimus ir sutiktas kliūtis. To-
kiame forume paaiškėtų, kad įvairių „stebėsenos“ agentūrų 
pateikta informacija nebuvo nei visaapimanti, nei objektyvi, 
o mokslininkų veiklos vertinimo kriterijai – daugiau negu 
abejotino patikimumo. Patys mokslininkai pamatytų, kad ir 
jų žinios apie kitų institucijų veiklą, švelniai kalbant, padri-
kos ir neretai nulemtos žiniasklaidoje suformuoto įvaizdžio 
(„Taigi ten, pavyzdžiui, Šiauliuose ar Klaipėdoje, nieko gero 
ir būti negali.“). 

Tačiau visuotinio Lietuvos mokslininkų suvažiavimo 
nebuvo nuo pat 1989 m. – nuo Lietuvos mokslininkų sąjun-
gos įkūrimo, kai į tuometinių Profsąjungų rūmų salę buvo 
susirinkę daugiau kaip tūkstantis mokslo atstovų. Šiandien 
jų būtų kelis kartus daugiau. Kodėl beveik 28 metus jokia 
„valdančioji koalicija“ šio prašymo negirdi? Kas kliudo tokį 
forumą sukviesti dar šių metų spalio pradžioje?      

Kai panašios paskirties, nors ir menkai tarpusavyje su-
sijusių, tačiau aštrų neigiamą krūvį nešančių, teiginių kruša 
tęsiasi, viešojoje erdvėje suformuojama tam tikra „kritinė 
masė“ – esą problemos jau yra tokios rimtos, kad jas spręsti 
reikia „čia ir dabar“. Net ir tie, kurie gana sėkmingai dirbo, 
pajunta nerimą ir pradeda ekspromtu siūlyti sprendimus, 
kurie tas, nors ir nelabai suvokiamas, problemas galbūt pa-
dėtų spręsti. Tada jau daug sunkiau pastebėti, kad tikrasis 
propagandinio triukšmo tikslas – bent laikinai atitraukti dė-
mesį nuo strateginių valstybės problemų, nes kaip jas spręsti, 
iki šiol net nebuvo rimtai susimąstyta. Tačiau vaizduoti viską 
išmanančius ir efektyviai dirbančius labai norisi: „nauja 
šluota gražiai šluoja“, ir pasipila diletantiški, bet revoliucingai 
skambantys pasiūlymai: „ne daugiau kaip penki universitetai 
Lietuvoje“, „pedagogų rengimą patikėti geriausiems“, „vietoj 
universiteto palikti padalinį arba kolegiją“ ir t. t.

Ar nuo universitetų skaičiaus reikia 
pradėti pertvarką?

Švietimo tarybos posėdis. Vasario 22 d. įvyko Lietuvos 
švietimo tarybos posėdis, kuriame buvo nagrinėjami 

šalies švietimo sistemos finansavimo klausimai. Pranešimus 
skaitė Finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžeto 
metodologijos ir planavimo skyriaus vedėja Audronė Čeka-
navičienė ir švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius 
Viliūnas. Posėdyje taip pat buvo aptarta Lietuvos švietimo 
tarybos 2016 m. veiklos ataskaita.

Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta ir jam atskaitinga 
valstybės švietimo savivaldos institucija – Lietuvos švietimo 
taryba – atlieka ekspertinį vertinimą ir konsultuoja strategi-
niais Lietuvos švietimo plėtros klausimais bei skatina visuo-
menės dalyvavimą formuojant švietimo politiką ir priimant 
švietimo sprendimus. Šiuo metu tarybai vadovauja Vilniaus 
universiteto profesorė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Kodėl ignoruojamos piliečių iniciatyvos? Vasario 21 d. 
Seime įvyko prof. Vytauto Juozapaičio spaudos konferenci-
ja, kurioje aptarta visuomenininkų iniciatyva padovanoti 
Lietuvos šimtmečiui sukurtą skulptūrą „Vytis“ ir keistas 
sostinės politikų priešinimasis tokiai piliečių valiai. Spaudos 
konferencijoje dalyvavęs „Vyčio“ paramos fondo vadovas 
Vilius Kavaliauskas teigė, kad kitais metais Lietuvai švenčiant 
šimtąjį jubiliejų kilo idėja valstybei ir visai lietuvių tautai 
sukurti ir padovanoti bendrą, vienijantį simbolį. „Įkūrėme 
šį fondą norėdami Lietuvos gimtadienį atšvęsti tinkamai ir 
padovanoti visiems piliečiams bendrą lietuvybės simbolį – 
Vytį. Todėl patys subūrėme autoritetingą 15 asmenų komi-
siją: kvietėme architektus, meno kūrėjus, jaunimo atstovus 
ir nuomonės lyderius, paskelbėme konkursą kviesdami 
geriausius šalies skulptorius sukurti didingą skulptūrą. La-
bai džiaugėmės, kai tiek komisijos, tiek piliečių apklausos 
nuomonės sutapo, tad nugalėtoju paskelbėme Nacionalinės 
premijos laureato Arūno Sakalausko darbą. Negana to, 
skulptūrą Lietuvai norime padovanoti ne iš šalies biudžeto 
lėšų, kaip tai daroma su kitais projektais, bet patys aukodami 
ir kviesdami kitus, kad šis paminklas priklausytų ne vienai 
verslo grupei ar keliems politikams, bet visai lietuvių tau-
tai“, – sakė V. Kavaliauskas.

Spaudos konferencijoje dalyvavusį Sausio 13-osios broli-
jos pirmininką Kasparą Genzbigelį labiausiai stebina įvairių 
politikų išreikštos neigiamos nuomonės ir netgi žeminantys 
komentarai. „Nepaprastai liūdina kultūros ministrės maty-
mas, kad Vyčio skulptūra yra gerokai militarizuota ir jos 
nereikėtų atidengti naujai rekonstruotoje Lukiškių aikštėje, o 
tuo pat metu svarstoma, kaip grąžinti sovietines Žaliojo tilto 
skulptūras. Tokia situacija yra absoliučiai neteisinga mūsų 
istorijos ir už Lietuvos laisvę kovojusių asmenų atžvilgiu“, – 
kalbėjo K. Genzbigelis.

Seimo narys prof. V. Juozapaitis, komentuodamas situa-
cijos absurdiškumą, teigė negalintis pateisinti sostinės mero 
ir institucijų vadovų pozicijos atsisakyti tokios dovanos: 
„Vilniaus vadovybė, sužinojusi apie tokį kilnų projektą, jo 
priimti nenori ir taip prieštarauja piliečių valiai. Kyla klau-
simas, kokioje visuomenėje gyvename: ar demokratinėje, 
kur piliečiai gali laisvai išreikšti savo valią, ar kelių politikų 
valdomoje bendruomenėje? <...> Viešai kreipiuosi į Ministrą 
Pirmininką Saulių Skvernelį prašydamas pareikšti bendrą 
nuomonę ir išsklaidyti šį nesusipratimą.“ Seimo narys taip 
pat atkreipė dėmesį, kad prie šios piliečių iniciatyvos įgy-
vendinimo kviečiami prisijungti visi norintys, kadangi pa-
minklas statomas siekiant pagerbti Lietuvos istoriją ir laisvę.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS PRANEŠIMAI

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracijos 
klausimai. Švietimo ir mokslo ministerija baigia rengti 

Įtraukiojo ugdymo koncepciją ir veiksmų planą, kuriame bus 
numatytos konkrečios priemonės, gerinančios neįgalių vaikų 
ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integraciją. 
Šių vaikų ugdymo problemos ir situacija aptarta Švietimo ir 
mokslo ministerijoje, per ministrės Jurgitos Petrauskienės, 
Lietuvos paramos fondo „Algojimas“ ir Lietuvos neįgaliųjų 
forumo atstovų susitikimą. 

„Problemų šioje srityje yra ir sprendimai gali būti tik 
kompleksiški, priimami visiems kartu dirbant. Tariamės 
kartu su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos 
ministerijomis. Iš tikrųjų daug ką jau turime, numatyta ir 
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kompleksinė pagalba šeimai, dirba specialis-
tai, bet konkrečiu atveju ne visada ši pagalba 
yra veiksminga. Turime padaryti taip, kad 
pagalba neįgaliam vaikui ar specialiųjų ug-
dymosi poreikių turinčiam vaikui ir šeimai 
ateitų laiku ir būtų efektyvi“, – sakė švietimo 
ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.          

Ministrė, atsakydama į pastabas dėl to, 
kad būsimi mokytojai nerengiami dirbti su 
įvairių negalių turinčiais vaikais, o jau dir-
bančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
sistema veikia neefektyviai, taip pat užtikrino, 
kad bus peržiūrėta kvalifikacijos tobulinimo 
sistema. Pertvarkant būsimų mokytojų ren-
gimo sistemą, į tai taip pat bus atsižvelgiama.

Susitikimo dalyviai prašė atsižvelgti į 
negalią turinčių šešiamečių situaciją ir leisti 
padaryti jiems išimtį dėl privalomo forma-
liojo ugdymo pradžios. Švietimo ir mokslo 
ministrė patikino, kad kiekvienas atvejis bus 
sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar vaikas yra 
pasirengęs eiti į mokyklą. Sprendimą turės 
priimti specialistai ir tėvai.

Interaktyvus žemėlapis – kur tęsia 
mokslus Lietuvos regionų abiturientai. 
Ruošiantis mokslo ir studijų institucijų tin-
klo pertvarkai, parengtas interaktyvus abi-
turientų tolimesnio mokymosi žemėlapis. 
MOSTA (Mokslo ir studijų stebėsenos ir 
analizės centro) parengtame žemėlapyje 
galima matyti, kur stojo 2010–2016 m. abitu-
rientai pagal regionus. Čia taip pat pateiktos 
aukštųjų ir profesinių mokyklų pasirinkimo 
prognozės iki 2025 m.

„Interaktyvus abiturientų pasirinkimo 
žemėlapis akivaizdžiai iliustruoja abiturientų 
tolimesnių studijų pasirinkimus pagal regio-
nus. Tai svarbus įrankis darant sprendimus 

dėl povidurinio švietimo tinklo konsolidaci-
jos“, – sako švietimo ir mokslo viceministras 
Giedrius Viliūnas. MOSTA parengtame in-
teraktyviame žemėlapyje galima matyti, kur 
kokios apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 
abiturientai renkasi tęsti mokslus, kiek jų 
studijoms renkasi savo regiono aukštąsias 
ir profesines mokyklas, o kiek išvažiuoja 
mokytis į kitus miestus.

2010 m. į aukštąsias ir profesines moky-
klas atėjo 29,6 tūkst. abiturientų. Progno-
zuojama, kad jų skaičius 2017 m. mažės iki 
18,1 tūkst. arba 40 proc., o 2025 m. – iki 14,7 
tūkst. arba per pusę. Interaktyvų abiturientų 
pasirinkimų žemėlapį galima rasti http://
mosta.lt/lt/interaktyvus-duomenys.

Sveikinimai jauniesiems mokslinin-
kams. Vasario 21 d. švietimo ir mokslo 
ministrė Jurgita Petrauskienė pasveikino jau-
nuosius mokslininkus – konferencijos „Fi-
zinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai 
tyrimai“ – geriausius pranešėjus. Lietuvos 
mokslų akademijoje jiems įteikti diplomai ir 
vardinės stipendijos. Ministrė pabrėžė, kad 
ši Lietuvos mokslų akademijos ir „Infobalt“ 
organizuojama konferencija – gera pro-
ga jauniems mokslininkams parodyti savo 
darbus, atskleisti idėjas platesnei auditorijai, 
puikus mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
pavyzdys.

Konferenciją „Fizinių ir technologijos 
mokslų tarpdalykiniai tyrimai“, skirtą jau-
niesiems mokslininkams, Lietuvos mokslų 
akademija ir „Infobalt“ su partneriais or-
ganizuoja septintą kartą. Per konferenciją 
išrenkami geriausi pranešėjai, kurie apdova-
nojami akademijos diplomais, o „Infobalt“ 
kasmet skiria 2 vardines stipendijas. Šiemet 
konferencija vyko vasario 9 d., buvo išrinkta 

10 geriausių pranešėjų. Konferencijos tiks-
las – apžvelgti pateiktus jaunųjų mokslininkų 
darbus matematikos, fizikos, biochemijos, 
chemijos, astronomijos, elektronikos, infor-
matikos, mechanikos, energetikos, medžia-
gotyros, statybos inžinerijos mokslų san-
dūrose ir susipažinti su jaunų mokslininkų 
mokslinių interesų problematika, atitikimu 
dabarties iššūkiams, spartinti mokslinių 
rezultatų praktinį naudojimą.

Darbų santraukas ir daugiau informa-
cijos galima rasti Lietuvos mokslų akade-
mijos interneto svetainėje: http://www.lma.
lt/lt/renginiai/2016-m-renginiu-archyvas/
event/412-7-oji-jaunuju-mokslininku-kon-
ferencija-fiziniu-ir-technologijos-mokslu-
tarpdalykiniai-tyrimai.

Siūlymai dėl valstybinių aukštųjų mo-
kyklų tinklo optimizavimo. Vyriausybė 
rengia Lietuvos valstybinių aukštųjų mo-
kyklų tinklo optimizavimo planą. Ministro 
Pirmininko kvietimu socialiniai dalininkai 
pateikė siūlymus dėl atskirų miestų ar regi-
onų tinklo optimizavimo. Iš įvairių Lietuvos 
regionų gauta per 40 pasiūlymų. Į kvietimą 
teikti siūlymus atsiliepė savivaldybės, moks-
lo ir studijų institucijos, verslo asociacijos, 
profesinės sąjungos. Siekta, kad siūlymai 
būtų pagrįsti tinklą sudarančių valstybinių 
universitetų, kolegijų, profesinio rengimo 
įstaigų teikiamo išsilavinimo ir mokslinių 
tyrimų kokybės, atitikties miesto, regio-
no ar sektoriaus poreikiams, efektyvumo, 
mokslinių tyrimų potencialo sutelkimo ir 
finansinio pagrįstumo argumentais.

Gauti išsamūs ir apibendrinti siūlymai 
nuo Šiaulių, Utenos, Alytaus regionų. Vil-
niaus ir Kauno aukštosios mokyklos pateikė 
iš dalies susišaukiančius siūlymų pluoštus, 

tačiau konsoliduotų siūlymų abu miestai 
nesuformulavo. Taip pat gauti keli skirtin-
gi siūlymai dėl Klaipėdos aukštųjų moky-
klų tinklo. Marijampolės regionas pateikė 
apibendrintą, tačiau mažiau detalizuotą ir 
argumentuotą siūlymą. Panevėžio regionas 
pateikė tik bendro pobūdžio atsiliepimą.

Aukštojo mokslo taryba akcentuoja 
aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos bū-
tinybę. Vasario 23 d. Švietimo ir mokslo 
ministerijoje įvykusiame Aukštojo mokslo 
tarybos posėdyje pristatytos išvados ir re-
komendacijos dėl aukštojo mokslo būklės 
Lietuvoje 2016 m. Jose pabrėžiama mokslo 
ir studijų institucijų tinklo pertvarkos būti-
nybė, poreikis efektyvinti aukštajam mokslui 
skirtų valstybės asignavimų panaudojimą, 
tobulinant aukštojo mokslo sektoriaus vei-
klą, optimizuojant visą aukštojo mokslo 
sistemą bei aukštųjų mokyklų tinklą ir geriau 
naudojant turimą intelektinį potencialą.

 Tarybos išvadose pažymima, kad aukš-
tojo mokslo sistemos ir jos institucijų tinklo 
peržiūra yra šaliai būtinas procesas. Pasi-
rengimas pertvarkai yra prasidėjęs, lieka 
tik susitarti dėl pertvarkos principų ir jų 
laikytis. Aukštojo mokslo sistemos konso-
lidacija turėtų vykti glaudžiai bendradar-
biaujant viso aukštojo mokslo sektoriaus 
ir valdžios institucijoms bei apimti ne tik 
universitetus ir kolegijas, bet ir mokslinių 
tyrimų institutus.

Aukštojo mokslo taryba taip pat palaiko 
politinę valią įvesti nemokamas bakalauro 
studijas aukštosiose mokyklose kaip vieną 
iš svarbiausių priemonių grąžinant moty-
vuotus studentus į Lietuvos universitetus ir 
kolegijas bei mažinant studentiško jaunimo 
emigraciją.                                                           

Prof. dr. Almantas Samalavičius

1. Dabartinė netolygi ir įvairiais at-
žvilgiais apgailėtina Lietuvos aukštojo 
mokslo būklė susiklostė pirmiausia dėl 

nenuoseklios ir prieštaringos pastaraisiais 
dešimtmečiais vykdytos valstybės mokslo 
ir studijų politikos, vertusios aukštąsias 
mokyklas (ypač universitetus) nepagrįstai 
gausinti studijų programas, konkuruoti dėl 
,,krepšelių“ kvotų ir dotacijų, užuot plėtojus 
bendradarbiavimą ir horizontalius ryšius.

2. Aukštojo mokslo vadybos politika, be-
siremianti globaliu mastu primetamu verslo 
korporacijų modeliu, yra ydinga, žalinga ir 
pavojinga. Aukštojo mokslo tinklo pertvar-
kos ,,receptai“, siūlantys drastiškai mažinti 
universitetų skaičių, stambinti aukštąsias 
mokyklas, kurios neva turėtų tapti labiau 
konkurencingos tarptautiniu mastu, yra 
grįsti neapčiuopiamomis prielaidomis, fra-
gmentiškais pavyzdžiais ir ribota vaizduote. 
Universitetų stambinimas iš tiesų reiškia 
aukštojo mokslo virsmą masiniu, tuo pat 
metu reikalaujant, kad universitetuose vyk-
domi mokslo tyrimai įgytų aukštesnę koky-
bę. Šie užmojau ir uždaviniai – tarpusavyje 
sunkiai suderinami, kadangi aukšto lygio 
mokslo tyrimus gali generuoti tik elitinės, 
o anaiptol ne masinės, aukštojo mokslo 
institucijos.

4. Universitetai nėra vien lavinimo ir 
mokslo tyrimų vietos bei įrankiai. Visuo-
menėje universitetai vykdo gerokai plates-
nes funkcijas ir atlieka nemenką kultūrinį 
vaidmenį, tad ,,optimizuojant“ universitetų 
tinklą, svarbu atsižvelgti į tai, kad regionuose 
neliktų ištuštėjusių vietų, kuriose vyrautų 
nedarbas, nusikalstamumas ir kiti neigiami 

Pastabos apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos būklę
(iš Lietuvos mokslo akademijoje vasario 7 d. įvykusios diskusijos)

Diskusijos pranešėjai (iš kairės) - prof. dr. Almantas Samalavičius ir prof. dr. Algis 
Krupavičius. V. Valuckienės nuotr.

socialiniai reiškiniai. 
5. Vykdant universitetų tinklo pertvar-

ką, svarbu neišleisti iš akių fakto, kad tiek 
Lietuvos, tiek pasaulio universitetai nėra 
monolitiškos, unifikuotos įstaigos. Jie ski-
riasi savo tikslais, uždaviniais, funkcijomis 
ir t. t. Todėl derėtų įstatymais apibrėžti ir 
plėtoti skirtingų tipų universitetus, kad šioje 

įvairovėje vietos rastų vadinamieji ,,tyrimo 
universitetai“, studijų universitetai, speciali-
zuoti universitetai ir t. t. Universitetų profilio 
skirtumai laikytini ne silpnybe, o pranašu-
mu. Juos būtina išsaugoti ir puoselėti.

6. Mokslo tyrimų ir studijų kokybę įma-
noma kelti, tik susiejus šiuos uždavinius su 
adekvačiais dėstytojų ir tyrėjų atlygiais. Šioje 
srityje esame apgailėtinai atsilikę net nuo ar-
timiausių kaimynų, nekalbant apie Europos 
Sąjungos vidurkį. Tad pertvarkos gairėse turi 
atsirasti derama vieta atlygio ir skatinimo 
didinimo mechanizmui. Priešingu atveju 
susidursime su jau dabar pastebimu akade-
minės emigracijos augimu. 

7. Galima pritarti valstybės siekiams 
kelti kvalifikacinius reikalavimus dėstytojų 
ir tyrėjų pareigybėms, tačiau būtina labiau 
niuansuotai atsižvelgti į humanitarinių ir 
socialinių bei tiksliųjų mokslų specifiką 
ir keliamus reikalavimus susieti su būtinu 
tarnybinio atlyginimo normų didinimu.

8. Kokybiški tyrimai neįmanomi, jei 
aukštosiose mokyklose (ypač universite-
tuose) dirbantys tyrėjai ir toliau bus ver-
čiami vykdyti tokius neadekvačiai didelius 
auditorinių dėstymo valandų krūvius. Nuo 
valandų, skiriamų mokslo tiriamajam ir pe-
dagoginiam darbui, subalansavimo nemaža 
dalimi priklauso aukštojo mokslo kokybė, 
kurios taip pasigendama pastaruoju metu. 

 Atkelta iš 3 p.
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Jurga Jarusevičienė

Vienoje iš Kauno technologijos uni-
versiteto laboratorijų sukurtas uni-
kalus antibakterinis silikonas. Jo 

išradėjos – doktorantė Aistė Lisauskaitė ir 
darbo vadovė prof. Dr. Virginija Jankauskai-
tė – tikisi, kad naujasis kūrinys pasitarnaus 
tiek buityje, tiek medicinoje. Mechanikos 
inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų 
inžinerijos katedros doktorantė A. Lisaus-
kaitė šį gaminį pristatė praėjusių metų „Life 
Sciences Baltics“ konferencijoje. KTU atsto-
vė pateko į geriausiųjų penketuką ir sulaukė 
nemažo susidomėjo.

„Tai yra silikonas su antimikrobiniu po-
veikiu tiek į gram-teigiamas, tiek į gram-
neigiamas bakterijų padermes ir grybus. 
Jis svarbus tuo, kad turi šį antimikrobinį 
efektyvumą ir yra orientuotas į visus žmo-
nes, bet kada galinčius susidurti su infekcijų 

keliamomis problemomis“, – apie savo nau-
jąjį išradimą sakė A. Lisauskaitė. Jis skirtas 
naudoti ligoninėse, sveikatos priežiūros 
centruose ir kitose su medicina susijusiose 
srityse. „Naujasis produktas gali būti pritai-
komas kraujo, kvėpavimo ir šlapimo takų 
kateteriuose. Taip pat jį galima naudoti žar-
nose įterpiamuose vamzdeliuose, įvairiuose 
kištukuose ar implantuose. Jis plačiai pritai-

komas ir buityje: namų apyvokos daiktuose, 
vaikų žaisluose, kituose reikmenyse, trans-
porte, pakavime ir medicinoje“, – pasakojo 
doktorantė. 

Antibakteriniame silikone taikoma nauja 
technologija, naudojamos skirtingos me-
džiagos. Kol kas šiam produktui analogų 
pasaulyje nėra. A. Lisauskaitės ir V. Jankaus-
kaitės kuriamo antibakterinio silikono ga-
mybai prireikė 4 metų. „Smalsuolius domino 
pati idėja ir jos komercializavimas. Tikiuosi 
pristatyti konkurencingus ir pažangius pro-
duktus“, – sakė A. Lisauskaitė. 

Aiškias komercializavimo perspektyvas 
įžvelgia ir KTU Nacionalinio inovacijų ir 
verslo centro šią sritį koordinuojančio tech-
nologijų perdavimo projekto vadovas Pau-
lius Kozlovas: „Šiandien mes aiškiai matome, 
kad įmonės vis labiau domisi inovatyviais 
sprendimais. Aistės kuriamas produktas turi 
plačias taikymo galimybes. Šiuo metu jau yra 
pateikta Europos patento paraiška. Turėdami 

patentą, galėsime drąsiai kalbėtis su potenci-
aliais investuotojais, nes teisės į išradimą bus 
saugomos. Aiškiai įžvelgiame perspektyvas 
tarptautinėse rinkose ir galimybę pritraukti 
užsienio investicijas į Lietuvą.“

Kol kas doktorantė ketina susitelkti ties 
disertacijos rašymu bei dalyvavimu tarptau-
tinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferen-
cijose.                                                                 

Naujos kartos produktas medicinai – antibakterinis silikonas

KTU doktorantė Aistė Lisauskaitė Antibakterinis silikonas. KTU nuotr.

„Turime labai daug puikių profesionalų, 
kurių žinios ir patirtis padėtų išugdyti sė-
kmingą ateities kartą. Ne visada jie žino apie 
galimybes įsitraukti į universiteto veiklą ar 
tiesiog neturi tam laiko, tačiau kartais ir 
patys universitetai nerodo pakankamai ini-
ciatyvos pritraukti profesionalus“, – teigia dr. 
Dalius Misiūnas, „Lietuvos energija“ įmonių 
grupės valdybos pirmininkas ir generali-
nis direktorius. Pasak jo, tam, kad verslo ir 
mokslo bendradarbiavimas būtų aktyvesnis, 
turėtų įsitraukti abi pusės.

Nuo šio semestro vienos didžiausių 
energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse 
vadovas D. Misiūnas Kauno technologijos 
universiteto Ekonomikos ir verslo fakulte-
te skaitys paskaitas energetikos politikos, 
strateginio valdymo ir kitomis tematikomis. 
Profesoriaus praktiko pareigas pradėjęs eiti 
verslininkas teigia, kad didžiausias iššūkis 
šioje veikloje – atrasti jai laiko.

„Priimdami aukšto lygio praktikus į pro-
fesoriaus pareigas griauname universiteto, 
kaip „akademinio bastiono“, įvaizdį. Tampa-
me atviri – bendravimas, bendradarbiavimas 
su verslu tampa neatsiejama universiteto 
gyvenimo dalimi. Yra tekę girdėti skeptiškų 
verslo atstovų vertinimų absolventų kompe-
tencijų atžvilgiu, tad šį žinginį vertinu kaip 
naują etapą, kuriame drauge rengiame mo-
tyvuotus, geru pavyzdžiu sekančius ir kom-
petentingus specialistus Lietuvai“, – teigia 
Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė Edita 
Gimžauskienė. Pasak jos, daug energijos ir 
laiko skyręs universitetui ir jo vardo garsi-
nimui KTU Alumnų asociacijos prezidentas 
Dalius Misiūnas yra puikus įkvepiantis sek-
tinas pavyzdys jauniems žmonėms.

Profesūra – verslo profesio-
nalams

KTU yra vienas iš dviejų universitetų 
Lietuvoje, įsteigusių profesoriaus praktiko ir 
docento praktiko pareigybes, kai įdarbinami 
išskirtinai sėkmingi savo srities profesio-
nalai. Profesoriaus praktiko pareigoms eiti 
reikalingas ne žemesnis nei daktaro laips-
nis ir 10 metų profesinė patirtis. Docentas 
praktikas turi turėti ne mažesnį nei magistro 
kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę nei 5-erių 
metų praktinės veiklos patirtį.

„Mes siekiame, kad mūsų universitete 
bent 30 proc. dėstytojų turėtų praktinės pa-
tirties. Nors galime įdarbinti ir įdarbiname 
praktikus kviestiniais ar valandiniais dėsty-
tojais, manome, kad profesoriaus praktiko 
vardas geriau atspindi vertę, kurią universi-
tetui kuria jo veikloje dalyvaujantis praktikas 
profesionalas“, – teigia Jurgita Šiugždinienė, 
KTU studijų prorektorė. Pasak jos, profeso-
riaus praktiko pareigybė yra plačiai paplitusi 
pažangiausiuose užsienio universitetuose. 
Lietuvoje kol kas tokią pareigybę turi tik 
KTU ir VU.

„Pats puikiai prisimenu praktikų paskai-

tas, laboratorinius užsiėmimus, jų organi-
zuotas išvykas į įmones. Tiek Švedijoje, tiek 
Australijoje, kur taip pat teko dirbti univer-
sitete, bendradarbiavimas su verslu ir profe-
sionalų-praktikų įtraukimas į studijų procesą 
buvo svarbus prioritetas“, – teigia D. Misiūnas.

Verslas turi galimybę susipa-
žinti su talentais

D. Misiūnui akademinis pasaulis arti-
mas – apginta daktaro disertacija, dėstymas, 
akademinė, mokslinė veikla ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio universitetuose. Jis įsitikinęs, 
kad toks bendradarbiavimas gali būti ver-
tingas abiems pusėms. „Pagrindinė nauda 
studentams – išgirsti, kaip dalykai veikia 
realiame pasaulyje. Studijuodami mes jau 
projektuojame savo karjerą, ir natūraliai kyla 
įvairiausių klausimų. Dėstytojas praktikas 
gali padėti į juos atsakyti“, – teigia „Lietuvos 
energijos“ generalinis direktorius. 

Verslui, pasak D. Misiūno, dalyvavimas 
universiteto veikloje leidžia susipažinti su 
jaunaisiais talentais, suprasti jų požiūrį į gy-
venimą, vertybes, prioritetus: „Universitetas 
augina talentus, kurie kurs verslo ir šalies 
ateitį. Kuo anksčiau mes pradėsime su jais 
bendrauti, kuo daugiau patirties sugebėsi-
me perduoti, tuo sėkmingesnė bus ateitis.“ 
Pasak jo, viskas prasideda nuo tikėjimo, kad 
kartu galima padaryti daugiau: „Partnerystė 
galima tada, kai laimi abi pusės.“

Bendravimas studijų metu 
sutaupo laiko mokymams

„Dirbdami su profesoriumi praktiku ne 
tik mūsų studentai, bet ir dėstytojai įgyja 
patirties. Tik bendraudami su verslu ir pra-
mone mes sužinome, kur kreipti savo mokslą 
ir studijas, jie mums atneša žinių apie tai, kas 
vyksta rinkoje, kuo domisi verslas, viešasis 
sektorius. Praktikų dalyvavimas mums pa-
deda atnaujinti studijų programas, jie leidžia 
kitaip pažvelgti į mūsų dėstomus dalykus“, – 
bendradarbiavimo su verslo ir pramonės 
praktikais privalumus vardija J. Šiugždinienė. 
Pasak jos, įmonės vis labiau supranta ben-
dradarbiavimo su universitetu svarbą – kuo 
glaudžiau įmonės dalyvauja rengiant studen-
tus, tuo mažiau jiems reikia investuoti į naujų 
savo darbuotojų mokymus.

Į švietimą ir mokslą turime investuoti visi

Tiek įmonės, tiek universite-
tai turi mokėti save parduoti

„Ypač reikia tokių pramonės šakų, ku-
rios svarbios valstybei, tačiau į kurias stu-
dentai vangiai stoja, atstovų dalyvavimo 
universitetų veikloje. Pavyzdžiui, medienos 
ir baldų pramonė Lietuvoje yra labai aukšto 
lygio, tačiau darbuotojų jai nuolat trūksta. 
Vienintelis universitetas, rengiantis tokius 
specialistus, yra KTU, tačiau studentams ši 
specialybė neatrodo labai patraukli“, – teigia 
J. Šiugždinienė. Pasak jos, labai reikėtų di-
desnio šios pramonės šakos atstovų indėlio 
reklamuojant šią pramonės šaką, stiprinant 
jos, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdį – 
skleisti žinią apie tai, kad yra puikios sąlygos 
dirbti, aukšta organizacinė kultūra, geri 
atlyginimai.

KTU studijų prorektorė pabrėžia, kad 
mokytis bendrauti turi išmokti abi pusės. 
Pavyzdžiui, įmonės kartais nori, kad studijų 
programose atsirastų būtent joms reikalin-
gos technologijos ar procesai, būtų mokoma 
tik joms reikalingų programų valdymo. 
„Tokius norus sudėtinga patenkinti, nes 
mes rengiame plataus profilio profesionalus, 
kurie turi gebėti valdyti įvairias technolo-
gijas ir programas, dirbti plataus spektro 
įmonėse, prisitaikyti prie įvairios aplinkos. 
Augame kartu su verslu – kartu kuriame 
tokias studijas, kurios būtų naudingos visam 
pramonės sektoriui ne tik nacionaliniu, bet 
ir tarptautiniu lygiu“, – teigia J. Šiugždinienė.

Dr. Dalius Misiūnas

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė 
Edita Gimžauskienė

KTU studijų prorektorė Jurgita 
Šiugždinienė

JAUNŲJŲ TYRĖJŲ PUSLAPIS
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Dauguma esame girdėję apie Vilja-
mo Šekspyro pjesės Danijos princo 
Hamleto tragišką istoriją – pagrin-

dinio veikėjo Hamleto asmeninę tragediją, 
išreikštą trumpa sentencija „būti ar nebūti“. 
Hamletas pasirenka gėrio vertybes, kurias 
gindamas ir kovodamas su blogiu žūva, t. 
y. renkasi nebūtį. Kas būtų, jeigu Hamletas 
gyventų mūsų laikais ir, laimėjęs būties (šiais 
laikais sakytume, gyvenimo prasmės) kovą 
suaugystės pradžioje, sulauktų 60, 70 ar dar 
daugiau metų – amžiaus tarpsnio, kai reikia 
spręsti šiek tiek kitokio pobūdžio gyvenimo 
prasmės problemas – senatvės amžiaus dile-
mas: dirbti ar nedirbti, imtis naujų veiklų ar 
gyventi ramesnį gyvenimą, keisti gyvenimo 
būdą ar nekeisti, gyventi sau ar dėl kitų. 

Kai kas išėjimą į pensiją suvokia grynai 
hamletiškai: įvykis, tolygus sukriošusiai se-
natvei ir mirčiai. Pensinio amžiaus dilemos 
sprendimą lemia ne vien vidinis pasirinki-
mas (pvz., laikas pailsėti, užteks čia vargti 
darbdavio ar valstybės labui), bet ir išorinis 
spaudimas – visuotinis susitarimas nuo tam 
tikro amžiaus pasitraukti iš veiklos, kuriai 
paskirta didesnioji nugyventų metų dalis. 
Galimų sprendimų įvairovė yra didžiulė: vie-
ni, atrodytų, džiugiai palieka veiklą (ypač jei 
ji buvo nemėgstama ar blogai apmokama), 
kiti jaučia priverstinį pasitraukimą, treti dar 
kuriam laikui pasilieka dirbti pamėgtą arba 
pelningą darbą, ketvirti persiorientuoja į 
lengvesnį darbą ir pan. Tačiau visus spren-
dimus jungia vienas svarbus vidinio lūžio – 
savęs suvokimo – kaitos taškas, kad aš jau 
pensininkas: aš jau senas, aš jau įžengiau į 
senatvės amžiaus tarpsnį, ir nesvarbu, kad 
specialistai septintąjį gyvenimo dešimtmetį 
dar vadina ankstyvąja senatve. Daiktiniai, 
teisiniai ir iš bendravimo su kitais kylantys to 
įrodymai: pensininko pažymėjimas, pensijos 
(kuri dažniausiai nesiekia net pusės buvusio 
uždarbio) paskyrimas, lengvata transportui, 
dažnas klausimas „Ar tamsta jau pensijoje?“ 

Pensinio amžiaus žmonių gyvenimo 
sociologiniai, ekonominiai ir sveikatos as-
pektai yra neblogai ištyrinėti. Žinome, kad 
1) vienam pensinio amžiaus vyrui tenka pora 
pensininkių; 2) su senatve susijusias pensijas 
gauna kas ketvirtas šalies gyventojas; 3) 2040 
m. dirbančiųjų ir pensininkų bus maždaug 
po lygiai; 4) Lietuvos pensininkų vidutinės 
pensijos dydis (255 eurai 2016 m. gegužės 
mėn.) vienas mažiausių Europos Sąjungoje, 
o net 30 proc. pensinio amžiaus žmonių yra 
ties skurdo riba; 5) pensinio amžiaus asme-
nys guldomi į ligoninę vidutiniškai dvigubai 
dažniau nei priešpensinio amžiaus asmenys. 

Vienos svarbiausių su senėjimu ir pensija 
susijusių pokyčių priežasčių yra fiziologinės. 
Žmogui senstant daugėja susirgimų, kūno 
organų ir net ląstelių veikla ima strigti, o 
natūrali žmogaus apsauginė sistema nebe-
sugeba prisitaikyti prie gausybės kylančių 
iššūkių. Veido raukšlės, riebalų sankaupos 
pažandėse, sąnarių ir kraujagyslių pokyčiai, 
dažniausiai padidėjęs kūno svoris, drumstis 
akyse, neprigirdėjimas, lėtesni judesiai, ma-
žesnis fizinis pajėgumas, šlapimo šalinimo ar 
kraujospūdžio problemos – visa tai tik maža 

dalis akivaizdžių pokyčių, kurie liudija apie 
gausius pokyčius visame kūne, kurie išsamiai 
aprašyti medicinos ir biologijos literatūroje.

Rečiau kalbama apie išeinančio pen-
sijon ar jau pensininko žmogaus dvasinį, 
psichologinį ir socialinį funkcionavimą. 
Kasdieniame gyvenime ir populiarioje litera-
tūroje dažniausiai sudarinėjamas toks sens-
tančio žmogaus „psichologinis portretas“: 
mažesnė savivertė, mažesnis pasitikėjimas 
savimi, naujovių baimė, irzlumas, pastovus 
niurzgėjimas ir nepasitenkinimas gyvenimu, 
uždarumas, vienatvės jausmas (ypač mirus 
sutuoktiniui, draugams ir kitiems artimie-
siems), rūpinimasis savo sveikata ir vaistais, 
vis dažniau pasitaikantis liūdesys, gyvenimo 
tikslų susiaurėjimas, motyvacijos veikti susil-
pnėjimas ir daugybė kitų, ne visai teigiamų 
bruožų. Toks, kad ir „vidutinio pensininko“, 
psichologinis portretas yra grubus, netikslus 
ir stigmatizuojantis. 

Senatvė yra ne tik biologinis reiškinys, 
bet ir socialinė sąvoka. Kitaip tariant, senatvė 
yra ne tik realus žmogaus kūno ir jo elgesio 
vaizdas, bet ir visuomenės suformuotas 
įvaizdis, su kuriuo ir lyginamas konkretus 
asmuo. 

Grupės Vilniaus universiteto Filoso-
fijos fakulteto Specialiosios psichologijos 
laboratorijos mokslininkų (A. Bagdonas, V. 
Jurkuvėnas, A. Kairys, V. Pakalniškienė ir 
O. Zamalijeva) pastaraisiais metais vykdomi 
senėjimo ir išėjimo pensijon psichologiniai 
tyrimai parodė, kad senstančių ir pensijon 
išeinančių žmonių psichologinis portretas 
yra sudėtingas ir nevienareikšmis. Nema-
ža dalis vyresnio amžiaus asmenų jaučiasi 
gniuždomi gyvenimiško streso, o liūdesys 
yra nuolatinis senatvės palydovas. Tačiau 
dalis pensininkų išgyvena laimės ir energijos 
pilną senatvę. Taip pat dėl įvairių psicholo-
ginių, istorinių, socialinių ir net genetinių 
priežasčių Lietuvoje gausu priešpensinio 
ir pensinio amžiaus žmonių, pasižyminčių 
polinkiu į nerimą, pyktį, linkusių užsisklęsti, 
netgi atsiriboti nuo aplinkinių, neužsiimti 
naujomis veiklomis, netgi apsileisti ir tapti 
visiškai nesutariamais. Antra vertus, ne-
stinga ir tokių senolių, kurie kažką veikia, 
sportuoja, daug bendrauja, ne tik darbais, 
bet ir ekonomiškai padeda savo šeimai dar 
ilgą laiką po išėjimo į pensiją. Taigi, įvairovė 
didelė, o visuomenei naudingo, laimingo ir 
įvairiapusiškai stipraus pensininko ar pensi-
ninkės portretas nėra vien fantazija.

Skirtingai negu manoma, priešpensinio 
ir pensinio amžiaus žmonės nėra tiesiog 
užsisklendę ir atsilikę nuo pažangos: jie 
naudojasi technologijomis, įsitraukia į ben-
druomenių veiklas, turi įvairiausių pomėgių. 
Bene svarbiausi veiksniai, kurie, nepaisant 
amžiaus, leidžia asmeniui būti patenkin-
tam savo gyvenimu, nesikrimsti ir jaustis 
gerai, yra tie patys, kurie bet kuriuo amžiaus 
tarpsniu yra pilni optimizmo. Paaiškėjo, kad 
ypač svarbu būti patenkintam savo sveikata. 
Tai nereiškia, kad asmuo turi būti visiškai 
sveikas ar nesirgti. Labai svarbu, kad asmuo 
jaustų, jog jo sveikata nėra daug blogesnė už 
kitų panašaus amžiaus asmenų.

Priešpensinis gyvenimo etapas prasideda 
dar dirbant, nuo 50 metų. Net trys ketvirčiai 
priešpensinio amžiaus žmonių jau galvoja 
apie gyvenimą išėjus į pensiją. Lyginant su 
pensinio amžiaus žmonėmis, priešpensinio 
amžiaus žmonės dažniau gyvena gauses-
niuose namuose, yra optimistiškesni, labiau 

patenkinti santykiais su artimaisiais, savo 
fizine sveikata, mažiau depresijos, nerimo, 
nevilties, vartoja mažiau vaistų. Vis dėlto jau 
tokiame amžiuje artimieji, bendradarbiai, 
šeimos gydytojai gali pastebėti ir pirmuosius 
pažintinės veiklos susilpnėjimo požymius. 
Jeigu kas nors išsamiai patikrintų, pasiro-
dytų, kad asmuo turi šiek tiek susilpnėjusią 
atmintį naujai informacijai, šiek tiek lėčiau 
tvarkosi su užduotimis. Artėjanti formali 
senatvė (laukiamas išėjimas pensijon) gali 
kelti nerimą, susirūpinimą tuo, kas laukia 
per artimiausius kelerius metus, pasiro-
do pirmieji senatvės amžiaus tarpsnio ligų 
požymiai. Ypač jautresniems asmenims tai 
kelia stresą.

Nors dažniausiai nebedirbama, pirmai-
siais metais po išėjimo į pensiją net du treč-
daliai pensininkų palaiko artimus ryšius su 
bendradarbiais. Ypač tai būdinga kūrybinį 
darbą dirbusiems asmenims (pvz., moksli-
ninkams, rašytojams, dailininkams, politi-
kams). Jeigu nesusirgta kokia nors smegenų 
ar kita lėtine liga, pažintinės funkcijos išlieka 
nedidelio nuokrypio ribose, dėl situacijos 
naujumo (nebedirbama, naujas pensininko 
vaidmuo) gali atsirasti nuotaikos pokyčių. 

Vis dėlto, pereinant į septintąją dešimtį, 
susiaurėja vidutinio pensininko buvusių 
interesų ratas. Jeigu jie nepakeičiami kokiais 
nors pomėgiais ar veiklomis, gyvenimo 
turinys tampa ribotesnis: bendraujant su 
kitais aptariamos buitinės, televizijos laidų 
(pvz., serialų), šeimos įvykių (pvz., vaikų 
ir anūkų sėkmių ir nesėkmių), sveikatos 
temos. Palengva nyksta buvę profesiniai 
skirtumai – bendraujančiųjų kompanijoje 
sunkoka atskirti buvusius inžinierių, gydy-
toją, vairuotoją ar filosofijos profesorių. Šį 
etapą dar būtų galima pavadinti pensininko 
vaidmens įtvirtinimo etapu. 

Aštuntąjį dešimtmetį fiziologiškai gali-
ma pavadinti ligų puolimo etapu: keliskart 
padidėja tikimybė susirgti Alzheimerio liga 
(jei dar nesusirgta ankstesniais metais pasi-
rodančiomis nervų sistemos irimo ligomis), 
II tipo diabetu, prostatos vėžiu. Tad nenuos-
tabu, kad šiame etape didžiausiu gyvenimo 
rūpesčiu tampa sveikata. Susitikus pirmieji 
artimųjų ir draugų klausimai būna: Kaip 
jautiesi? Ar nustojo skaudėti nugara / kojos 
/ rankos? Ar sumažėjo kraujospūdis? Kokius 
vaistus ar procedūras paskyrė? Žmogaus 
socialinis tinklas siaurėja ir keičiasi: vietoje 
anapilin išėjusių draugų, kaimynų ir vy-
resniųjų giminaičių ypatinga svarba šiame 
tinkle tenka vaikams, anūkams, sveikatos 
priežiūros ir socialinės globos specialistams. 
Pagrindiniu ryšio kanalu su buvusiais dar 
gyvais svarbiais žmonėmis lieka telefonas. 
Šiam amžiui būdingas ne tik liūdesys, bet ir 
nerimas, kuris tam tikra prasme yra susijęs 
su gyvenimo prasmės klausimais.

Skaitytojai su tokiu priešpensinio ir pen-
sinio amžiaus aprašymu tikriausiai nesutiks. 
Ir nemaža dalis jų bus teisūs: yra 90-mečių, 
nemačiusių net gydytojo, ir 50-mečių, ne-
galinčių be kitų pagalbos gyventi asmenų. 
Mes kalbame apie pensininkų daugumą,  
t. y. pensininkų įvairovės vidutinę tenden-
ciją – maždaug 70 proc. asmenų. Apie 14 
proc. asmenų pasensta anksčiau už daugumą 
ir 14 proc. – vėliau už daugumą, o 1 proc. 
pasensta ypač anksti (dar nepasiekę nė 50-ies 
metų) ir 1 proc. – ypač vėlai (po 90-ies – tai 
santykinai sveiki ilgaamžiai). Tai susiję tiek 
su paveldėjimu, tiek su gyvensena. 

Gyvensena prailgintos gyvenimo tru-
kmės sveikąją dalį galime pavadinti sveiko 
gyvenimo rezervu. Vadinasi, ir valstybės, ir 
asmens pagrindinis rūpestis turėtų būti tokio 
rezervo didinimas. Geras to pavyzdys – 
vadinamasis žmogaus pažintinis rezervas: 
nuolatinis pažintinių funkcijų aktyvinimas, 
skaitymas ir pan. prailgina normalų proto 
(pvz., atminties, dėmesio, mąstymo) funk-
cionavimą iki 20 m. Tokia trukme gali būti 
atitolinti ir pirmieji senatvinės demencijos 
požymiai. Tik viena pastaba: pažintinės 
funkcijos turi būti lavinamos visą gyvenimą, 
ypač vaikystėje ir jaunystėje. Taip sukuria-
mas tokio rezervo pagrindas. 

Nėra abejonės, kad kūno ir psichinis 
senėjimas yra glaudžiai susiję, tačiau rea-
liame gyvenime matome daug neatitikčių: 
kūnas atrodytų dar sveikas, žmogus vos 
pasiekęs 50 ar 60 metų, tačiau  akivaizdus 
dvasinis sukriošimas (aš jau senas, aš to 
ir to nebegaliu, man labai sunku ir pan.). 
Būna ir atvirkščiai: žmogus, visą gyvenimą 
kankintas ligos ar negalios arba jau atšventęs 
80-metį ar net 90-metį, demonstruoja sielos 
jaunatvę. Svarbu visą gyvenimą kurtą kūno 
gyvybingumo ir psichinių gebėjimų rezervą 
ir toliau puoselėti bei palaikyti. 

Žinoma, kiekvienais metais būna vis 
sunkiau daryti tai, tačiau išlaikyti jaunatvišką 
sielą, būti pozityviam ir energingam – kie-
kvieno ne tik siekis, bet ir pareiga. Dauguma 
senų žmonių gyvena ne vien dėl savęs: yra 
vaikai, anūkai ir proanūkiai, kuriems per-
duodama giminės kultūra. Yra draugai ir 
kaimynai, susaistyti bendro laiko ir erdvės. 
Artėjanti senatvė turi būti priimta kaip neiš-
vengiama duotybė ir ji turi būti planuojama 
taip, kaip buvo planuojami ir kuriami anks-
tesnieji amžiaus tarpsniai. Planuoti reikia 
pradėti bent 5–10 m. prieš išėjimą pensijon: 
1) palengva siaurinti profesinį aktyvumą ir 
užbaiginėti prisiimtus įsipareigojimus; 2) 
planuoti būsimą gyvenimą ir ruošti dirvą 
galimam aktyvumo pakaitalui (pvz., numa-
tyti pomėgių plėtrą); 3) iš anksto susitvarkyti 
pensijos reikalus ir suplanuoti savo būsimą 
ekonominį gyvenimą (tą reikėtų pradėti 
likus gerokai daugiau nei 5–10 metų).

Išėjimas pensijon – ne gyvenimo pa-
baiga. Tai beveik dešimtmetis vyrams ir 
daugiau negu 15 metų moterims laisvesnio, 
nei dirbant, gyvenimo. Svarbu, nekeliant 
sau ir kitiems didelių pretenzijų, pasinau-
doti užsidirbta laisve, kuo oriau ir natūraliau 
prailginti uždirbtą gyvenimo rezervą. Pradė-
jome V. Šekspyru, tad ir baikime jo Pirmojo 
soneto eilutėmis: 

Iš gero medžio laukiam atžalos,
Kad ji pratęstų mirštantį jo grožį. 
Nuo rudenio šalnos nuvyto rožė,
Bet greit kita jos vietoj sužaliuos...
Nenešk į grabą dovanos retos, 
Kurią gavai iš motinos gamtos!
Straipsnis parengtas, vykdant LMT 

finansuojamą Socialinės gerovės progra-
mos projektą (sutartis Nr. GER-011/2015).

Priešpensinio ir pensinio amžiaus dilema
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2017 m. vasario 14 d. LMA Vrublevskių 
bibliotekoje (Žygimantų g. 1) įvyko 
vieša istoriko, Lietuvos istorijos ins-

tituto vyriausiojo mokslo darbuotojo dr. 
Česlovo Laurinavičiaus paskaita „Dar kartą 
apie „Aušros“ reikšmę“.

Istoriografijoje „Aušra“ paprastai laiko-
ma kultūrinio pobūdžio leidiniu, nes joje 
dominavo straipsniai apie lietuvių kalbos 
grožį, originalumą ir šventą lietuvių pareigą 
tą kalbą puoselėti. Bet „Aušroje“ lietuviai 
taip pat buvo skatinti prisiminti kadaise 
turėtą savą suverenią valstybę. Taip buvo 
ugdomas vienas svarbiausių valstybingumo 
elementų – tauta. Aušrininkai skatino su-
vokti apibrėžtą lietuvių etnografinę terito-
riją – kitą ne mažiau svarbų valstybingumo 
elementą. Tai liudijo apie naują politinę 
lietuvių orientaciją. Pagaliau aušrininkų 
veiklos analizė leistų teigti, kad egzistavo ir 
geopolitinė vizija – kaip Lietuva galėtų tapti 
modernia valstybe. 

Renginį pristatęs Bibliotekos direkto-
rius Sigitas Narbutas kalbėjo apie „Aušros“ 
reikšmę. Anot jo, nuo mokyklos laikų mes 
mokėmės apie „Aušrą“, tačiau kartais sunku 
jaunai kartą paaiškinti jos tikrąją reikšmę, 
kaip to meto šviesuomenė kūrė nepriklau-
somą Lietuvos valstybę. Tenka stebėtis, kaip 
žmonės, neturėdami tokių sąlygų, kokias 
dabar turime, gebėjo įžvelgti tautos jėgą, 

sutelkti negausius finansinius išteklius, iš-
leisti ir platinti laikraštį. „Aušros“ tautą tel-
kiantis emocinis užtaisas yra labai stipus 
bei aktualus mums ir šiandien, kai „kartais 
pasiklystama tarp trijų pušų“, todėl turime 
semtis įkvėpimo iš tautos milžinų.

Pasak istoriko dr. Česlovo Laurinavi-
čiaus, norint įvertinti „Aušros“ reikšmę, 
nepakanka apsiriboti vien XX a. įvykiais. 
Tenka apžvelgti praeitį ir ateitį, ieškoti ge-
nezės. Lietuvių valstybingumo užuomazgų 
prielaidų jau galima rasti XVIII a. viduryje. 
Tie procesai vystėsi palaipsniui, tai aktyviau, 
tai lėčiau, tačiau aušrininkai jiems suteikė 
kokybiškai naują impulsą. 

„Kai skaičiau „Aušrą“, man, kaip is-
torikui, kilo dviprasmiškos mintys. Savęs 
klausiau, kur šito laikraščio unikalumas?“ – 
kalbėjo Č. Laurinavičius. Straipsnių autoriai 
negailėjo pagyrų ir skambių žodžių. „Aušrą“ 
vadino manifestu, epochos didžiausiu įvy-
kiu Lietuvos istorijoje, padėjusiu kertinius 
akmenis lietuvybei. Kodėl jai tokios liaup-
sės? Ar verta tai vadinti manifestu? Lenkų 
istorikai taip pat teigiamai vertino „Aušrą“, 
kaip atgimimą, bet kartu priekaištavo, kad 
lietuviai laikėsi nuostatos prisitaikyti, ieš-
koti kompromisų su Rusija. Sovietų laikų 
istoriografijoje taip pat sakyta, kad blogai, 
jog nuolaidžiavome caro valdžiai. 

Tad kur glūdi tas „Aušros“ ypatingumas, 
esminis grūdas, tikroji vertė, istorinis impul-
sas? Tai yra kompleksas veiksmų. Neabejo-
tinai, kad tai išsilavinusio, gyvenusio Bul-
garijoje, todėl turėjusio platesnį akiratį, nei 
vietiniai inteligentai, dr. Jono Basanavičiau 
nuopelnas. Jis gebėjo sujungti, akumuliuoti 
iki tol buvusią patirtį ir viską patekti naujai. 

Č. Laurinavičius išskyrė svarbiausias 
„Aušros“ reikšmingumo ir novatoriškumo 
tais laikais įžvalgas bei akcentus.

Pirma. Lietuvių kalba yra neginčijama 
vertybė, garbė ir tautos istorija. Kalbai ban-
dyta suteikti dieviškąjį turinį. Tais laikais ši 
mintis net inteligentams nebuvo savaime 
suprantama.

mokslo sluoksniai reikalavo naikinti lietuvių 
rašto draudimą. 

Iš tiesų, „Aušra“ buvo bandymas pereiti 
į lietuvišką politiką. Noras gauti teisinius 
pagrindus savo krašte, pradedant ne tik nuo 
rašto, bet ir teritorijos – tai bandymas siekti 
autonomijos. 

„Aušra“ naujai pažvelgia ir į Mažosios 
Lietuvos, kaip sudėtinės Lietuvos dalies, 
svarbą. Klaipėda yra uostas, išėjimas prie 
jūros yra ypatingos svarbos dalykas tautai. 
Jonas Šliūpas rašė, kad nieko neišmanome 
apie laivų statybą ir esame tamsūs. „Aušra“ 
buvo prieš vokietinimą. 

Paminėtinas ir Jurgis Zauerveinas (Ge-
org Sauerwein) – švietėjas, mažos tautelės 
sorbų kilmės poliglotas, filosofijos daktaras, 
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, 
publicistas, poetas. Atsikėlęs į Klaipėdą iš 
Vokietijos, jis labai daug nuveikė lietuvių 
kultūros plėtrai. Lyg antruoju himnu tapo 
jo giesmė „Lietuviais esame mes gimę, lie-
tuviais norime ir būt.“ Susižavėjimas lietuvių 
kalba paskatino J. Zauerveiną kovoti už 
lietuvių kalbos teises. Jis reiškėsi lietuvių 
spaudoje, bendravo su Didžiosios ir Ma-
žosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjais, 
lietuviškai parašė daugiau kaip 300 eiliuotų 
kūrinių. Laikraštyje „Aušra“ ir kituose skelbė 
publicistinio, istorinio, filologinio pobūdžio 
rašinius, kuriuose gilinosi į lietuvių tautines 
teises, kovojo su germanizacija. 

Jo indėlis Lietuvai buvo ir politinis – 
sąsajos su Anglija, Norvegija, kurios siekė 
silpninti Vokietijos grėsmingas pozicijas 
pasaulinėje politikoje. Taip buvo išryškinti 
kitų šaliu tarpusavio interesai, kurie sudarė 
prielaidas stiprinti Lietuvą. J. Basanavičius 
per J. Zauerveiną palaikė ryšius su Anglija ir 
Rusija. Jis suvokė geopolitikos svarbą. 

Visa tai rodo, kokia trapi, priklausoma 
nuo geopolitikos yra Lietuva. J. Basanavičius 
„Aušroje“ įkvėpė ir skleidė tautinės demo-
kratijos principus. „Aušra“ diegė lietuviams 
pasitikėjimą, kūrė mentalinį lauką ir savas-
ties suvokimą: „Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt.“  Buvo suvokta, 
kad lietuviai gali kurti savo Tėvynę. Tačiau 
turime žinoti, kad bet kada galime ją prarasti. 

Antra. Lotyniškas šriftas yra neatskiria-
ma lietuvių kalbos dalis, būtina sąlyga, nes 
nėra rusiškų raidžių išreikšti lietuviškiems 
žodžiams. Rusiškomis raidėmis neįmanoma 
rašyti lietuviškų tekstų. Iki tol buvo žmo-
nių, kurie manė, kad kirilica rašyti tekstai 
lietuviams suteikia platesnę galimybę išeiti 
į pasaulį. 

Trečia. J. Basanavičius istoriniuose teks-
tuose akcentavo, kad Lietuva kažkada buvo 
suvereni valstybė. 

Ketvirta. Asimiliavimas ir asimiliavima-
sis yra blogis. Lietuviai yra tokie pat žmonės 
kaip ir kitų tautų atstovai, turintys teisę į savo 
kalbą, papročius, kultūrą. Mokyklose vaikai 
turi teisę mokytis lietuviškai. Dalis tuometi-
nės inteligentijos nematė ypatingos blogybės 
asimiliavime, noriai sekė vokiečių, lenkų 
kultūra. „Aušra“ akcentavo, kad kaimynų 
šalys negali mums duoti daug gėrio kaip 
tautai. Antra  vertus, ir jiems nėra naudinga, 
kad Lietuva išnyktų. 

Penkta. „Aušra“ apibrėžė etnografinę 
Lietuvos teritoriją kaip vientisą tautos erdvę, 
o ne kaip atskiras gubernijas. Teritorinis 
sujungimas, kaip tautos pagrindas, žmonių 
sąmonėje buvo sudėtingas procesas, nauja 
plotmė.

Šešta. Kova su asimiliavimu – lenkinimu, 
rusinimu. Buvusi draugystė su lenkais turi 
būti iš esmės peržiūrėta, atsisakoma tradici-
nių unijinių ryšių. 

Septinta. Bandymas ieškoti kompromiso, 
sutarimo su rusų valdžia dėl kalbos draudi-
mo panaikinimo. Įtikinėjimas, kad lietuviai, 
gyvendami rusų valdžioje, gali tikėtis, kad 
jiems bus suteikta laisvė rašyti lietuviškai, 
nes  lietuviai – romūs, niekam nepavojingi. 
J. Basanavičius polemizavo su rusų filosofais, 
inteligentais, kartu bandė rasti kompromisą, 
kaip išeiti iš amžino konflikto, tos baisios 
situacijos, kai lietuviai neturi net rašto. Buvo 
akcentuota abipusė nauda, kompromisas, 
neva, Lietuva gali būti buferinė sistema su 
kitomis šalimis, nes, kol Lietuvoje nebus 
savos spaudos, augs Lenkijos pretenzijos. 
Buvo teigiama, kad taiki Lietuva nekelia 
jokios grėsmės Rusijai, net jei ši suteiktų jai 
autonomiją. Kaip į tai reagavo rusai? Rusi-
jos spaudoje buvo sukelta didelė reakcija: 

Iš kairės: dr. Rima Cicėnienė, LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja 
mokslo reikalams, doc. dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius, ir 
istorikas, dr. Česlovas Laurinavičius

„Aušros“ sukakties renginio dalyviai.  Valentinos Kulikauskienės nuotr.

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt!
„Aušrai“ – 99 metai
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Prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną – 
taip skamba pagrindinis krikščio-
nybės teiginys, kuris apsprendžia 

žmogaus priklausomumą venai ar kitai re-
ligijai. O kaip elgtis su žmonėmis, iš kurių 
reikia atrinkti pačius svarbiausius, reikšmin-
giausius asmenis visuomenėje?

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pa-
saulio visuomenė susirūpino ir 1945 m. 
įkūrė dvi organizacijas: Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą Niujorke ir Jungtinių Tautų 
specializuotą Švietimo, mokslo ir kultūros 
organizaciją UNESCO Paryžiuje. Pastaro-
sios tikslas – prisidėti prie pasaulio taikos 
ir saugumo stiprinimo, plėtojant bendra-
darbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, 
kultūros ir komunikacijos srityse. Šiandien 
UNESCO narėmis, su savo nacionalinėmis 
komisijomis ir savo atstovais Paryžiuje, yra 
195 valstybės, tarp jų ir Lietuva.

Viena iš UNESCO veiklos funkcijų yra 
iškelti ypač nusipelniusius žmones pasau-
liniu ar regioniniu mastu tam tikrų įvykių 
(gimimo, mirties metinių ir pan.) proga. 
Kas dveji metai UNESCO skelbia mini-
mų sukakčių sąrašą. Lietuvos Respublika į 
UNESCO priimta 1991 m. Buvo minimos 
šios sukaktys:

1997 m. – Martyno Mažvydo Katekiz-
mo... išleidimo 450-osios metinės;

2002 m. – Ignoto Domeikos 200-osios 
gimimo metinės;

2004 m. – lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-osios metinės;

2011 m. – Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio 100-osios mirties metinės; 

2011 m. – Česlovo Milošo 100-osios 
gimimo metinės;

2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios 
gimimo metinės;

2014 m.  – Kristijono Donelaičio 
300-osios gimimo metinės;

2015 m. – Mykolo Kleopo Oginskio 
250-osios gimimo metinės;

2017 m.  – Algirdo Juliaus Greimo 
100-osios gimimo metinės.

Pateikęs Lietuvos Respublikos Seimo, 
Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų re-
komendacijas, Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos sekretoriatas, bendraudamas 
su A. J. Greimo semiotikos ir literatūros 
teorijos centru, parengė A. J. Greimo 100-
ųjų gimimo metinių sukakties bylą. 2015 
m. UNESCO Generalinės konferencijos 
Paryžiuje metu A. J. Greimo kandidatūrą ofi-
cialiai palaikė Prancūzijos, Estijos, Meksikos 
nacionalinės UNESCO komisijos, Brazilijos 
ir Italijos semiotikos centrai. Algirdas Julius 
Greimas tapo išrinktas kaip iškili pasaulio 
asmenybė. 2017 m. kovo 9 d. švenčiama jo 
100-ųjų gimimo metinių sukaktis. 2017-ieji 
paskelbti A. J. Greimo metais. Minėdamos 
UNESCO sukaktis, valstybės įsipareigoja 
rengti toms sukaktims skirtus minėjimo 
renginius: konferencijas, paskaitas, parodas, 
knygų sutiktuves.  

Lietuvoje kandidatais dar buvo: Theo-
doras von Grothussas (fizikas, chemikas), 
Pranciškus Skorina (leidėjas, vertėjas, ra-
šytojas, mokslininkas), II Lietuvos Statuto 
patvirtinimo 450-ies metų sukaktis, Kazys 
Varnelis (dailininkas, muziejininkas). 

Algirdas Julius Greimas – vienas iš se-
miotikos mokslo kūrėjų, vienos žymiau-
sių pasaulyje Paryžiaus arba vadinamosios 
Greimo mokyklos pagrindėjas ir vadovas, 
įžymus kalbos teoretikas, lietuvių mitologi-
jos tyrinėtojas, vienas žinomiausių lietuvių 
tarptautiniame mokslo pasaulyje, daugeliu 
požiūrių prilygintinas Mikalojui Konstan-
tinui Čiurlioniui. 

Įžymaus mokslininko gyvenimo ir dar-
bų kelyje svarbiausią vaidmenį suvaidino 
prancūzų kultūra su savo pasaulinę šlovę 
pelniusiu mokslu, literatūra, menu. Ji dau-
giausia nulėmė reikšmingus mokslinės vei-
klos rezultatus. Tačiau gyvenimo periodas 
Lietuvoje taip pat buvo svarbus. Mąstydamas 
apie lietuviškąjį ir vakarietiškąjį prancūziš-
kąjį gyvenimo laikotarpius, A. J. Greimas 

supranta tai kaip dviejų kultūrinių pasaulių 
sugyvenimą. Todėl mums tampa svarbūs visi 
jo gyvenimo laikotarpiai, kurie vienas kitą 
papildo, praturtina.

Algirdas Julius Greimas, būdamas vienas 
iš semiotikos mokslo pagrindėjų, filosofo 
Džono Lechtės (John Lechte) klasifikavimu, 
yra greta Rolando Barteso (Roland Barthes), 
įžymaus pasaulio rašytojo Umberto Eko 
(Eco), Liuiso Hjelmslevo (Louis Hjelmslev), 
Julios Kristevos (Julia Kristeva), Šarlio San-
derso Pirso (Charles Sanders Peirce), Ferdi-
nando Sosiūro (Ferdinand de Saussure), Cve-
tano Todorovo (Tzvetan Todorov), (Lechte, 
J. Penkiasdešimt pagrindinių šiuolaikinių 
mąstytojų; žr. Vilnius: Charibdė, 2001).

A. J. Greimas sukūrė bendrąją reikšmės 
teoriją ir ją išdėstė knygose prancūzų kalba, 
iš kurių svarbiausia yra „Struktūrinė se-
mantika“ (prancūzų k., 1966), atnešusi jam 
pasaulinį pripažinimą. Taip pat sukūrė teo-
riją, aprašančią universalius ženklų sistemų 
sudarymo ir funkcionavimo principus. Pa-
sak A. J. Greimo, sąmoninga ir nesąmoninga 
žmogaus veikla yra nuolatinis jam vertingų 
objektų įgijimas ar netekimas. Jis semiotiką 
laiko kalbinių ir nekalbinių ženklų sistemų 
prasmingumo mokslu, vadindamas jį moks-
liniu projektu. Semiotika, kaip teigia A. J. 
Greimas, nėra nei filosofija, nei literatūros 
teorija, nei lingvistika, nei muzikologija, o vi-
sus reikšmės pasaulius apglėbiantis mąstymo 

SEMIOTIKOS MOKSLAS PASAULYJE

būdas. Ji greičiau palygintina su formaliomis 
kalbomis, logika, matematika. Ji ieško griež-
tų formalizavimo metodų (žr. Greimas A. J. 
Semiotika. Vilnius: Mintis. p. 6).

A. J. Greimo semiotikos mokykla buvo 
įkurta Prancūzijoje – šalyje, kuriai atsto-
vauja tokie genialūs mąstytojai, kaip antai 
R. Dekartas (R. Descartes) ir B. Paskalis (B. 
Pascal), Volteras (Voltaire) ir Ž. Ž. Ruso 
(J. J. Rousseau), D. Didro (D. Diderot) ir 
Ž. P. Sartras (J.-P. Sartre), R. Rolanas (R. 
Rolland). Žmogus su ženklais susiduria 
visur, todėl suprantama, kad Hipokrato (V 
a. prieš Kristų) vartotam žodžiui semeion 
(ženklas), laikomam tekmerion (požymis, 
žymė, įrodymas, simptomas) sinonimu, ir 
buvo lemta tapti pagrindine semiotikos 
sąvoka.

A. J. Greimo semiotikos mokslo idėjos 
labiausiai paplito, buvo remiamos ir toliau 
plėtojamos JAV. Tačiau jo darbai buvo ci-
tuoti daugelyje šalių. 1966–1990 m. jie buvo 
cituoti 1911 kartų. Tai Nobelio premijos 
laureatų lygmuo. (Nobelio premijos laure-
atų citavimų vidurkis yra 900.) Cituoti A. J. 
Greimo darbai, jo idėjos rado atgarsį greta 
kalbos mokslų ir semiotikos, kitų mokslo 
šakų leidiniuose: psichologijos ir medicinos, 
psichiatrijos, meno, ekonomikos, teologijos, 
filosofijos, istorijos, informatikos, socio-
logijos, kriminologijos. Tęsinys – kitame 
numeryje                                                        

MOKSLO RENGINIAI

Jaunųjų sociologų ir antro-
pologų konferencija

Balandžio 21 d. Vytauto Didžiojo univer-
sitete vyks Jaunųjų sociologų ir antropologų 
konferenciją. Renginio rėmėja – Lietuvos 
sociologų draugija: http://www.sociology.lt

Registracija į jaunųjų moks-
lininkų stovyklą „Idėjų kalvė 
2017“

Gegužės 11–12 d. Valmieroje, Latvijo-
je, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga 
(LJMS), bendradarbiaudama su Latvijos 
jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJZA), orga-
nizuoja mokslo stovyklą–seminarą „Idėjų 
kalvė 2017“. Kviečiame registruotis!

Renginio tikslas – paskatinti įvairių sri-
čių jaunuosius mokslininkus tarpusavio 
bendrauti ir bendradarbiauti.

Stovykla nemokama, tačiau dalyviai turi 
patys atvažiuoti iki renginio vietos. Vietų 
skaičius ribotas!!! Atranka iki kovo 20 d. 
Daugiau informacijos ir registracija renginio 
puslapyje: http://www.ljms.lt/veikla/ideju-
kalve/ideju-kalve-2017 

MOKSLO ISTORIKŲ KONFE-
RENCIJA

Gegužės 18–20 d. Tartu organizuojama 
28-oji Baltijos mokslo istorikų konferencija 
„Prie Rusijos imperijos sienos“, skirta Tartu 
universiteto ir jo pirmojo rektoriaus Georg 
Friedrich Parrot’o jubiliejui. Išsamiau: http://
www.moksloistorija.lt/28-oji-baltijos-moks-
lo-istoriku-konferencija/ Kviečiame regis-
truotis konferencijos svetainėje. Santraukas 
(iki 500 žodžių) galima pateikti iki vasario 
28 d.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADE-
MIJA
VILNIAUS UNIVERSITETAS
FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS 
MOKSLŲ CENTRAS
Tarptautinė konferencija 
„BE PRAEITIES NĖRA IR 
ATEITIES. MOKSLAS XIX–XXI 
a. SANDŪROJE“

Liepos 28–30 d., Vilnius

Konferencija skirta žymaus geologo, 
mineralogo, etnologo, Čilės universiteto 
Santjage rektoriaus, iškilaus mokslininko, 
1830 m. lapkričio sukilimo dalyvio, Lietuvos, 
Lenkijos ir Prancūzijos garsintojo Ignoto 
Domeikos (1802–1889) 215-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 1816 m. I. Domeika at-
sikėlė gyventi į Vilnių (gyveno Pilies gatvėje, 
Biešo name) ir, būdamas vos keturiolikos 
metų amžiaus, įstojo į Vilniaus universiteto 
Fizikos ir matematikos skyrių.Registracija į 
konferenciją pratęsta iki 2017 m. vasario 16 
d. Jau yra užsiregistravę pranešėjai iš JAV, 
Australijos, Kolumbijos, Lenkijos, Rusijos, 
Šveicarijos ir kitų šalių. 

Konferencijos darbas yra planuojamas 
šiose sekcijose: 

 –  I. Domeikos gyvenimas ir veikla  
 –   Mokslo istorija 
 –   Aukštasis mokslas ir jo reformos 
 –   Chemija ir geomokslai. 

Organizuoja: Lietuvos mokslų akade-
mija, Vilniaus universitetas, Fizinių ir tech-
nologijos mokslų centras, Lietuvos Ignoto 
Domeikos draugija                                              

A. J. Greimo metams skirta literatūros paroda Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje

ALGIRDO JULIAUS GREIMO METAMS
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Martynas Gedvila

Religijotyrininko, Vytauto Didžiojo 
universiteto profesoriaus Egdūno 
Račiaus teigimu, musulmonų šven-

traštis Kuranas šiandien yra itin plačiai in-
terpretuojamas. Jame skleidžiamos netgi 
liberalizmui ir feminizmui artimos idėjos. 
Todėl apmaudu, kad daugelis Kuraną šian-
dien sieja tik su kraštutinėmis jo interpre-
tacijomis, kuriomis prisidengia ISIS ir kitos 
teroristinės grupuotės. 

Prieš pat tarptautinę Vilniaus knygų 
mugę buvo išleista nauja VDU Regionistikos 
katedros profesoriaus E. Račiaus knyga „Ku-
ranas apie... tikėjimą ir žmonių santykius“, 
skirta islamo išpažinėjų pagrindinei knygai. 
Mokslininko teigimu, lietuvių kalboje papli-
tęs šio dokumento pavadinimas „Koranas“ 
yra netaisyklingas, nes arabų kalboje nėra 
balsės „o“, todėl autentiškai reikėtų jį versti 
kaip „Kuraną“. Vasario mėnesį pasirodęs 
leidinys yra antroji profesoriaus autorinės 
serijos knyga. Pernai išleistas pirmasis leidi-
nys „Musulmonai ir jų islamai“ pasakojo apie 
musulmonų socialinį gyvenimą, lyginant jį 
su Kurano mokymais, bet pats šventraštis 
joje nebuvo išsamiai aptartas. Naujojoje 
knygoje svarbiausias dėmesys skiriamas 
Kurano nuostatoms, su kuriomis socialinė 
tikrovė dažnai prasilenkia.

„Knygoje išsamiau pristatomas musul-
monų šventraštis kaip istorinis dokumentas 
ir žmonijos raštijos paveldo dalis. Supažin-
dinama su kai kuriomis stambesnėmis jo 
temomis, gausiai cituojamas pats Kurano 
tekstas. Knyga skirta ne siauram specialistų 
ratui, o plačiajai visuomenei. Ji yra pažinti-
nė ir gali būti naudinga įvairių specialybių 

žmonėms“, – pasakoja prof. E. Račius. Is-
lamo tyrinėtojas apgailestauja, kad iki šiol 
Lietuvoje pasirodė labai mažai knygų, skirtų 
antrajai pagal dydį religijai pasaulyje. Pats 
Kuranas buvo išleistas net du kartus, tačiau, 
neskaitant E. Račiaus publikacijų, pasirodė 
vos viena pažintinė knyga, aptarianti musul-
monų šventraščio tekstus. Tačiau pasaulyje 
nuo VII a., kai buvo surašytas Kuranas, jo 
tekstai jau daug metų yra ne tik skaitomi, 
bet ir kruopščiai tyrinėjami. 

Profesorius atkreipia dėmesį, kad šven-
traščio teksto turinį žino tik nedaugelis iš 
1,7 milijardo pasaulio musulmonų, panašiai 

kaip ir Bibliją, kurią yra perskaitęs retas 
krikščionis. „Kuranas surašytas gana speci-
fine arabų kalba, tad tekstą sunku suprasti 
net raštingiems arabakalbiams, kurie, beje, 
sudaro tik šeštadalį pasaulio musulmonijos. 
Likusi dauguma turi tenkintis vertimais. Be 
to, iki šiol yra daugybė musulmonų daugu-
mos kraštų, kuriuose gyventojų raštingumas 
nėra itin aukštas“, – teigia religijotyrininkas.

Kurano tekstas yra labai sudėtingas ne tik 
todėl, kad jis nėra pasakojamojo pobūdžio, 
bet ir dėl jame vartojamos kalbos. Doku-
mente skaitytojui nėra duodama suprasti, 
kur prasideda ar baigiasi mintys (sakiniai) 
ir tiesioginė kalba, daug sunkiai suprantamų 
žodžių, nepaisoma įprastinių arabų kalbos 
taisyklių. Dėl šių priežasčių Kurano teksto 
aiškinimas (egzegezė) greitai išpopuliarėjo 
ir išaugo į atskirą žanrą, vadinamą tafsyru. 

Prof. E. Račius akcentuoja, kad Kuranu 
vadovautis kasdieniame gyvenime musul-
monams būtų labai sudėtinga: jame aprašo-
mos taisyklės yra dažnai nevienareikšmiškos 
ir reikalauja išsamaus platesnio konteksto 
suvokimo. O ir apskritai, pačių taisyklių 
šventraštyje nėra daug. Religijotyrininko 
teigimu, šiuo atžvilgiu daug parankesnis 
rašytinis pranašo Muchamado paveldas, 
nors ir jis yra daugiaprasmis, sulaukiantis 
įvairiausių interpretacijų.

Mokslininkas, jau daugiau nei 20 metų 
tyrinėjantis islamą ir musulmonų kultūras, 
pažymi, kad dažnai pamirštama, jog tero-
ristų bandymai prisidengti Kuranu yra tik 
maža dalis tarp daugybės šio dokumento in-
terpretacijų. Kurane ir Muchamado pavelde 
galima įžvelgti net liberalizmo ir feminizmo 
apraiškų. „Problema yra ne interpretacijų 
įvairovė, o selektyvus jos instrumentali-

zavimas. Suprantama, kad mus labiausiai 
baugina į mūsų pusę nukreiptos pagiežingos 
Kurano ir Muchamado paveldo interpretaci-
jos, bet gera žinia ta, kad jos yra marginalios 
plačiame interpretacijų spektre. Gaila, kad 
dauguma kitų to spektro taškų nėra pastebi-
mi. Ir ne tik klasikinių musulmonų mistikų, 
bet ir dabartinių liberalių ar net feministinių 
požiūrio taškų“, – aiškina prof. E. Račius.

Naujojoje E. Račiaus knygoje aptariamas 
bendravimas tarp musulmonų, gilinamasi į 
islamo šventraštyje plėtojamas tikėjimo ir 
žmonių santykių temas, kurios pastaruo-
ju metu yra itin aktualios ir Lietuvoje dėl 
migracijos bei kitų demografinių procesų. 
Knygą sudaro dvi dalys: pirmoji aptaria tikė-
jimą ir religinius ritualus, o antroji apžvelgia 
Kurane minimus socialinius klausimus, 
bendravimą tarp lyčių, kartų, musulmonų ir 
ne musulmonų. „Kalbant apie musulmonų 
bendravimą tarpusavyje, Kurano pamatinė 
nuostata yra ta, kad tikratikiai musulmo-
nai pagal nutylėjimą elgsis vieni su kitais 
išimtinai pagarbiai. Tačiau, kaip matome 
iš istorijos, taip buvo ne visada“, – atkreipia 
dėmesį religijotyrininkas.                             

Knyga apie musulmonų šventraštį Kuraną

Knygos „Kuranas apie... tikėjimą ir žmonių 
santykius“ viršelis

VDU prof. Edgūnas Račius. Jono Petronio nuotr.

Lina Kašauskienė

Marijos radijo laidoje „Nauju kam-
pu“, transliuotoje vasario 9 d., 
buvo aptariama švietimo dva-

singumo tema. Jos aktualumas išryškėjo, 
vertinant ir vaikų ugdymą – asmenybės 
brandos kelio pradžią. Laidoje remtasi ir 
prof. Jono Kievišo neseniai parengta kolek-
tyvine monografija „Ugdymo dvasingumo 
raida“ (2016).

Laidoje kalbėjęs LMA akademikas Algir-
das Gaižutis pažymėjo, kad tiek naujoje, tiek 
ir anksčiau išleistose šios serijos monogra-
fijose (2009, 2012, 2014) aptariamos sąsajos 
tarp religijos ir šiuolaikinės edukologijos, 
ieškoma galimybių, kaip suvienyti pastan-
gas, ugdant asmenybę. Tai nėra nurodymų 
ar pamokymų knygos. Jose atskleidžiama 
dvasingumo reikšmė žmogaus gyvenime, jo 
paskirtis švietime ir vaidmuo šiandieniame 
pasaulyje. Akademikas akcentavo, kad mo-
nografijos autorių iškeltas idėjas kiekvienas 
skaitytojas turėtų apmąstyti ir rasti savąjį 
požiūrį pagal individualią brandą, interesus 
ir gyvenimo aplinką. Tai asmenybės auten-
tiškos brandos ir demokratėjimo kelias.

Pasak dr. Naglio Kardelio, pasaulio suvo-
kimo pilnatvė, apimanti ir jo dvasinį dėmenį, 
buvo išryškinta dar Antikos laikais. Dėme-
sys dvasingumui yra būtina ir šiuolaikinio 
švietimo ypatybė, tik kyla vis naujų klausi-
mų, kaip jį įgyvendinti praktikoje. J. Kievi-

šas, remdamasis monografijose pristatytais 
moksliniais tyrimais, akcentavo, kad svarbu 
skatinti darnią žmogaus intelektinės ir dva-
sinės sferos raidą. Sprendžiant asmenybės 
dvasingumo ugdymo uždavinius, būtina 
atsižvelgti tiek į individo, tiek į visuomenės 
kultūrą. Visuomenės demokratėjimas iškelia 
naujų problemų švietimui, todėl itin svarbu 
ieškoti būdų, kaip jas įveikti. Šių problemų 
sprendimas yra demokratijos plėtotės ir vi-
sos švietimo sistemos tobulinimo veiksnys. 
Galimybes tai sieti su švietimu atskleidė dr. 
R. Kondratienė, apibūdindama knygos tu-
rinį ir dvasingumo raidos kontūrus, ugdant 
asmenybę.

Monografijoje nagrinėta ugdymo dvasin-
gumo problema padeda apibrėžti asmenybės 
ugdymo uždavinius skirtingais amžiaus 
tarpsniais. Joje išskiriami kiekvieno laiko-
tarpio dvasinio ugdymo siekiai, iškeliami 
vidinio pasaulio ir apskritai savęs, kaip as-
menybės, pažinimo uždaviniai. Apibrėžiami 
asmenybės ugdymo tikslai, užduočių turinys 
ir taikomų metodų visuma. Svarbiausia, kad 
tai padėtų ugdymo proceso centre įtvirtinti 
vaiką kaip asmenybę ir paskatintų tapti ug-
dytojo partneriu, taip tenkinant jo individu-
alius interesus ir poreikius.

Jau nuo ikimokyklinio amžiaus labai 
svarbu orientuotis, kaip formuojasi asmeny-
bės pagrindai. Nuo to, kokie uždaviniai bus 
sprendžiami tolesniuose ugdymo etapuose, 
priklauso, kaip bus įtvirtinta asmenybės 

branda. Knygoje pateiktas ugdymo dvasin-
gumo, kaip žmogaus dvasinės raidos, mo-
delis (p. 252) apibrėžia raidos perspektyvas. 
Labai svarbu skatinti vaiką įprasminti savo 
veiklą ir jos rezultatus, o ne tik tobulinti ati-
tinkamus gebėjimus ar kaupti žinias. Antra 
vertus, asmenybės brandą gali skatinti tik 
brandi asmenybė Pasak prof. J. Jasaičio, 
„asmenybę gali formuoti tik asmenybės, o 
ne techninės priemonės, nesvarbu, kokios 
išmaniosios technologijos būtų jose pritai-

kytos“ (p. 291). 
Ugdytojui, norinčiam gilintis į kintan-

čią vaiko veiklos prasmę ir numatyti jos 
perspektyvas, reikia šiuolaikinių orientyrų. 
Tokių orientyrų sistema išdėstyta monogra-
fijoje „Ugdymo dvasingumo raida“. Tikimės, 
kad atsiras galimybė ją įsigyti (kol kas jos 
tiražas – labai mažas), o ne tik žinoti, kad 
tokia knyga yra, ją pasiskolinus pavartyti ar 
vertinti pagal žiniasklaidoje pasirodžiusias 
prieštaringas jos teiginių interpretacijas.   

Radijo laidoje – apie naują knygą

Radijo laidos dalyviai (iš kairės): prof. Jonas Kievišas, doc. dr. Rimantė Kondratienė, doc. 
dr. Naglis Kardelis, laidos vedėjas Aurimas Radkevičius, akad. Algirdas Gaižutis. 
Gedimino Augustaičio nuotr. 

NAUJOS KNYGOS
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Ekologiškas transportas. KTU fotoarchyvo nuotr.

Monografijos idėjos iniciatorė KTU doc. dr. 
Audronė Telešienė

Monografija apie aplinkosauginę elgseną

Doc. dr. Regina Kvašytė

1917 m. sausio 25 d. Valmieroje gimė 
Velta Rūkė, kurią pasaulis dabar pa-
žįsta kaip žymią latvių kalbininkę Veltą 

Rūkę-Dravinią (Velta Rūķe-Draviņa). Gimi-
mo šimtmečio proga Latvijos universitetas, 
Latvių kalbos institutas ir akademinė bibli-
oteka Rygoje surengė dvi dienas trukusią 
mokslinę konferenciją „Įvairiapusė latvių 
kalba: nuo vaiko kalbos iki literatūrinio 
teksto“. Didžiulė tematikos įvairovė, kurią 
atskleidžia ir konferencijos pavadinimas, 
susijusi su V. Rūkės-Dravinios mokslinių 
interesų gausa. Konferencijoje perskaityti 
23 pranešimai, kurių autoriai – Latvijos, 
Lietuvos ir Suomijos mokslininkai. 

Konferencijos pradžioje kalbėjo Latvijos 
mokslų akademijos viceprezidentas Andre-

jis Krasnikovas (Andrejs Krasņikovs), LU 
humanitarinių ir ugdymo mokslų reikalų 
prorektorė Ina Druvietė (Ina Druviete) ir 
LU akademinės bibliotekos direktorė Venta 
Kuocerė (Venta Kocere). Tiek sveikintojai, 
tiek vėliau kalbėję pranešėjai prisiminė savo 
ryšius su žymiąja kalbininke. Kai kurie ją 
pažinojo asmeniškai, bendravo Latvijoje ar 
Švedijoje, kiti dalyvavo bendruose mokslo 
renginiuose, o likusieji žino apie ją tik iš dar-
bų. Turbūt sunku būtų rasti latvių kalbinin-
ką, nesusipažinusį su šios autorės tyrimais. 

Po pirmosios dienos pranešimų kon-
ferencijos dalyviai galėjo išgirsti 1920 m. 

gimusio kalbininko Pėterio Kliavinio (Pēteris 
Kļaviņš) prisiminimus apie darbą Latvijos 
universitete ir Latvių kalbos fonde, apie jo 
pažintį su V. Rūkę-Dravinia ir bendradar-
biavimą su J. Endzelynu. Beje, tradicinė 
akademiko J. Endzelyno 144-osioms gimimo 
metinėms paminėti skirta tarptautinė konfe-
rencija „Tekstas ir žodis“ vyko vasario 22–23 
d. Rygoje, Latvijos universiteto Latvių kalbos 
institute. (Renginio programą ir tezes žr.:  
http://www.lulavi.lv/konferences.)

Mokslininkės kelią V. Rūkė-Dravinia 

Latvių kalbininkės šimtmetis

miesi savo surinktais tyrimų duomenimis, 
tuo suabejojo: „Europiečiai neturi bendros 
ekologinės sąmonės ar bendrų aplinkai drau-
giškos elgsenos įpročių. Centrinės ir Rytų 
Europos bei Pietų Europos šalių gyventojai 
yra mažiau linkę rūšiuoti, sąmoningai atsi-
sakyti vartojimo, burtis į aplinkosaugines 
organizacijas ar prioritetus teikti globalioms 
kompleksinėms problemoms, kaip klimato 
kaita. Priešingai, jų kaimynai iš Vakarų Eu-
ropos šalių ar Skandinavijos pasižymi bene 
ryškiausia „žaliąja“ gyvensena pasaulyje.“

KTU Viešosios politikos ir administra-
vimo instituto docentės A. Telešienė ir Aistė 
Balžekienė, remdamosi ISSP duomenimis, 

analizavo aplinkosauginės ir technologinės 
rizikos suvokimą. Eglė Butkevičienė ir Vai-
das Morkevičius siekė paaiškinti aplinkosau-
ginio aktyvizmo tarpkultūrinius skirtumus 
Europoje. Analizuodami veiksnius, skati-
nančius žmones burtis į aplinkosaugos or-
ganizacijas, jie padarė išvadą, kad gyventojai 
aktyvesni ekonomiškai turtingesnėse Euro-
pos valstybėse bei tose šalyse, kur gyventojai 
įprastai dažniau imasi ir kitų panašių veiklų, 
pavyzdžiui, dalyvauja aplinkosaugos protes-
to akcijose ar pasirašo peticijas.

Nuo idėjos iki monografijos
Sociologė Audronė Telešienė pasakoja, 

kad idėja šiai monografijai kilo vienos iš kon-
ferencijų, kurioje dalyvavo, metu. Naciona-
liniuose ir tarptautiniuose aplinkosauginės 
elgsenos, nuostatų, rizikos suvokimo tyri-
muose surinkti vertingi ir aukštos kokybės 
duomenys būdavo naudojami fragmentiškai: 

Leidinys skirtas tarptautinei 
auditorijai

Šiais metais pasirodžiusią knygą jau skai-
to ir cituoja mokslininkai iš skirtingų pasau-
lio šalių. Buvo numatyta, kad pagrindinės 
skaitytojų tikslinės grupės bus Tarptautinės 
socialinio tyrimo programos nariai (apie 50 
pasaulio šalių mokslininkai, besidomintys 
tarptautinių palyginamųjų apklausų vyk-
dymu) bei Europos sociologų asociacijos 
nariai. „Analizės rezultatai pristatomi ir 
Lietuvoje vykstančiose nacionalinėse kon-
ferencijose. Knygos autoriai pateikiamus 
rezultatus jau aptarė su KTU doktorantais, 
o atskirų duomenų pristatymas bus įtrauktas 
ir į magistrantų paskaitas“, – pažymėjo A. 
Telešienė. 

Docentė atkreipia dėmesį, kad mono-
grafijoje visus skyrius parengė skirtingi au-
toriai. Lietuvių autorių publikacijų rengimą 
finansavo KTU Viešosios politikos ir admi-
nistravimo instituto vykdomas Lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamas projektas 
„Tarptautinė socialinio tyrimo programa: 
pilietiškumo, darbo ir socialinės gerovės 
vertinimai Lietuvoje“. Parengta pagal KTU  
pranešimą                                                                

     

Knygos „Green European“ (liet. „Žaliasis 
europietis“) viršelis

KTU tyrėjos – projekto apie aplinkosauginę elgseną dalyvės

Kauno technologijos universiteto do-
centė Audronė Telešienė kartu su 
kolegomis iš Socialinių, humanita-

rinių mokslų ir menų fakulteto bei vienos 
seniausių Vokietijos aukštųjų mokyklų, Jė-
nos universiteto, tyrėjais išleido knygą „Gre-
en European“ (liet. „Žaliasis europietis“). 
Neseniai įvykusioje 8-ojoje nacionalinėje 
Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje 
pristatytoje monografijoje buvo diskutuoja-
ma, ar europiečiams būdinga aplinkosauginė 
elgsena, kaip jie supranta technologinę ir 
aplinkosauginę riziką.

Nors pasaulyje egzistuoja „žaliojo euro-
piečio“ stereotipas, knygos autoriai, remda-

lietuviai juos skelbdavo savo straipsniuose, o 
užsienio universitetų mokslininkai – savuo-
siuose: „Trūko bendro leidinio, kuriame būtų 
plačiau diskutuojama temomis, tokiomis 
kaip europiečių ekologinės sąmonės ir elg-
senos išskirtinumas globaliame kontekste.“

Docentė šia idėja pirmiausia pasidalino 
su kolega vokiečiu Matthiasu Grossu, žymiu 
mokslininku, kuris vadovauja Europos so-
ciologų asociacijos tyrimų grupei „Aplinka 
ir visuomenė“. Geros idėjos netrunka su-
laukti dėmesio ir palaikymo, tad į ruošiamą 
darbą įsitraukė ir kiti kolegos, tarp kurių 
yra ir pasaulinio garso mokslininkų. Įvadinį 
skyrių parašė aplinkosaugos sociologijos 
„tėvas“, profesorius Riley Dunlapas iš JAV. 
Skyrių apie Europos ir kitų pasaulio šalių 
gyventojų aplinkosauginių rizikų suvokimą 
parengė Australijoje dirbantis žymus politi-
kos sociologas Markus Hadleris. Visą knygos 
turinį rengė vienuolikos skirtingų pasaulio 
šalių mokslininkai. 

 Nukelta į 11 p.
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Iš kairės: LU akademinės bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė ir parodos autorė Inguna 
Mylgravė (Inguna Mīlgrāve), Veltos Rūkės-Dravinios sūnus Dainis Dravinis (Dainis 
Draviņš), kalbininkas Pėteris Kliavinis (Pēteris Kļaviņš), LU akademinės bibliotekos 
direktorė Venta Kuocerė (Venta Kocere) ir Veltos Rūkės-Dravinios dukra Sarma Zemytė 
(Sarma Zemīte). Reginos Kvašytės nuotr. Latvių kalbos instituto išleistos Veltos 

Rūkės-Dravinios darbų rinktinės viršelis

pradėjo Latvijoje. 1940 m. ji tapo Janio En-
dzelyno (Jānis Endzelīns) asistente, vėliau 
vadovavo Latvių kalbos fondo latvių kalbos 
tarmių ir vietovardžių tyrinėjimui. 1944 m. 
pasitraukė į Švediją, Lundo ir Stokholmo 
universitetuose dėstė baltų kalbas. Lietuvių 
kalbą ji buvo išmokusi jaunystėje.

Visą gyvenimą mokslininkė paskyrė 
įvairiems latvių kalbos tyrimams. 1959 m. 
Lundo universitete ji apgynė disertaciją apie 
latvių kalbos deminutyvus. Svarbiausios jos 
tyrimų sritys – latvių tarmių ir vaikų kalbos 
tyrimai, tačiau daug dėmesio taip pat skirta 
kalbos istorijos, onomastikos, frazeologijos, 
tautosakos ir kitų sričių tyrimams. Nemažai 
užsienyje paskelbtų straipsnių, parašytų la-
tvių, anglų ir vokiečių kalbomis, kurie iki šiol 
nebuvo lengvai prieinami, sugulė į jos darbų 
rinktinę „Darbu izlase“, kurią jubiliejaus 
proga išleido Latvijos universiteto Latvių 
kalbos institutas. Knygos sudarytoja (ji ir 
viena iš konferencijos organizatorių) – LU 
Latvių kalbos instituto direktorė Ilga Jansonė 
(Ilga Jansone).  

Universiteto akademinėje bibliotekoje 
surengta paroda „Tarp Latvijos ir Švedi-
jos“, kurioje eksponuojami dokumentai, 
straipsnių atspaudai, knygos bei nuotraukos, 
geriausiai atspindinčios reikšmingus moks-
lininkės gyvenimo įvykius tiek Latvijoje 
(iki 1944 m.), tiek Švedijoje, kur ji gyveno 

iki savo amžiaus pabaigos. Kalbininkė mirė 
2003 m. Stokholme. Tų pačių metų rudenį 
urna su jos pelenais buvo palaidota Rygoje, 
Miško kapinėse (latv. Meža kapi). 

„Lietuvių kalbos enciklopedijos“ straipsny-
je (2008, 460 p.) rašoma, kad V. Rūkė-Dravinia 
artimai bendravo su lietuvių filologais, tačiau 
nepaminėta nė viena pavardė. Parodoje yra 

susirašinėjimo su lietuviais įrodymų. Vyriau-
sioji bibliotekininkė Inguna Mylgravė (Inguna 
Mīlgrāve) papasakojo, kad bibliotekos fonduo-
se saugoma nemažai laiškų, tarp kurių yra ir 
kalbin Sabaliausko inkų Antano Salio, Petro 
Joniko, Algirdo, Vinco Urbučio, Jono Kazlaus-
ko bei literatūros tyrinėtojų ir vertėjų Kosto 
Korsako, Birutės Ciplijauskaitės ir kitų laiškai. 

Konferencijoje ir parodos atidaryme 
dalyvavo kalbininkės sūnus Dainis Dravi-
nis (Dainis Draviņš), žymus astronomas iš 
Lundo universiteto (Švedija), ir dukra – ar-
chitektė Sarma Zemytė (Sarma Zemīte), su 
šeima, gyvenanti Vokietijoje, Hamburge.   

Irena Bražėnaitė

Baltas, baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
Per pasaulį keliauja žmogus.
Bernardas Brazdžionis. Per pasaulį 

keliauja žmogus (Pirmoji laida – 1943 m., 
Kaunas; antroji laida – 1944 m., Kaunas; 
trečioji laida – 1949 m, "LUX" leidykla, 
Schwertschlag, Fellbach, Vokietija)

      
Tauriojo Sąjūdžio laikų mano bendražy-

gis, filmų kūrėjas, dizaineris, fotografas Jonas 
Jakimavičius pakvietė mane padainuoti savo 
gimtinėn Pasvalin, iš kurio kažkada Ameri-
kon išvykęs tūlas vandrauninkas, sunarstęs 
graudžią dainą:

„Užaugau Pasvaly, pas savo tėvelį,
 išėjau vandravot, sau laimės paieškot“,
ir ją mums visiems ilgai atminčiai ir 

graudiems pasidainavimams, pakvietė, kur 
M. Katiliškio bibliotekos, švenčiančios savo 
aštuoniasdešimties metų gyvavimo sukaktį, 
darbuotojai buvo surengę savo kraštiečio, 
tautos šauklio, iškiliojo Poeto Bernardo 
Brazdžionio šimto dešimtųjų gimimo me-
tinių paminėjimą. Jonas yra susukęs puikų 
filmą, poetui viešint gimtinėje, jo vaizdingos 
nuotraukos džiugina pasvaliečius, vis pri-
mindamos ir neleisdamos užmiršti savojo 
Poeto.

Pasvaliečiai labai myli savo krašto taurųjį 
žmogų. Bibliotekos salė buvo pilnut pilnutėlė 
jį tebeatsimenančių ir jo nemačiusių. Labai 

nudžiugino puiki Pasvalio Petro Vileišio 
gimnazijos moksleivių, padedant moky-
tojoms Reginai Grubinskienei ir Vitalijai 
Indrišionienei, parengta programa su Poeto 
eilėmis ir joms pritaikyta muzika. Gražu 
buvo klausytis, kai gimnazistai jausmingai, 
neatmestinai deklamavo ir dainavo savo 
garbiojo kraštiečio eiles, išsamiai pasakojo 
apie Poeto gyvenimą ir kūrybą. 

Kai mūsų kraštas tiesiog garuote garavo 
tautos atbudimo, pakilimo karščiu, 1989 
m. Poetas, jau peržargstęs aštuonerius savo 
dienų dešimtmečių slenksčius, bet žvalus, 
džiugus ir gyvybingas, pluošė, vaikščiojo po 
savo gimtąsias vietas. Tuo metu buvęs Kultū-
ros skyriaus vedėjas Vidutis Lauraitis lydėjo 
Poetą per jo apdainuotus, eilėse išmyluotus 
Stebeikėlius, Žadeikius, Krinčiną, užtat ir 
turėjo ką gausiai, iškalbingai prisimint iš tų 
pasivaikščiojimų su Poetu po jo mintyse ir 
svajonėse išliūliuotas vieteles...

Malonu buvo klausytis Suaugusiųjų 
švietimo skyriaus metodininkės Gražinos 
Sakalauskienės, Lijanos Markevičienės, di-
rektorės Danguolės Abazoriūnienės kalbų – 
ir vis apie mieląjį Poetą. Savo fotografijų 
parodą „Sugrįžimas Tėvynėn“ pristatė Jonas 
Jakimavičius. Jis dar surezgė ir savo kraštie-
čių paegzaminavimą: dovanojo nuotraukas 
su Poetu išvardijusiam daugiausia Poeto 
slapyvardžių. O jų būta apie dvi dešimtis, 
ne tik žinomiausias Vytės Nemunėlio su 
Rudnosiuku Meškiuku. Nuotraukų gavo ir 
padeklamavę Bernardo eilėraščių. Jonas yra 
filmavęs, fotografavęs ir savo kraštiečius, jų 

visokiausius susiėjimus, rašytojo pasvaliečo 
Jono Mikelinsko bibliotekos atidarymą ir 
visokių kitokių saviškių pasibuvimų. 

Aš padainavau, pagiedojau ir paskaičiau 
Bernardo eilių. Grožėjausi unikaliąja, išskir-
tine, taupiąja, greitakalbe pasvaliečių šnekta, 
prašiau kasdien šnekėti tik ja, ypač vaikų – ją 
gerai išmokti ir niekada neužmiršti. Buvo 
pristatyta paroda „Bernardo Brazdžionio 

asmenybės atskleisties ženklai fotografijose 
ir dokumentuose“ ir parodytas filmas.          

  
Latakų latakais liūtys nuėjo,
O mano tėviškės tuščios sodybos
Vis nesitraukia pagairėje vėjo
Iš amžinosios sargybos... 
Bernardas Brazdžionis 

BERNARDO BRAZDŽIONIO 110-OSIOS METINĖS

Prisimenant dvasingąjį poetą Bernardą Brazdžionį

Povilas Poderskis

Vasario 4 d. Lietuvos nacionalinė-
je Martyno Mažvydo bibliotekoje 
vyko mikrokompiuterių išbandymo 

renginys visiems technologijų ir švietimo 
entuziastams. Renginio metu išrinktas mi-
krokompiuteris-nugalėtojas. Projektas „Po 
mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams” 
skirtas paminėti Lietuvos šimtmečiui.

Mikrokompiuteris yra kreditinės kortelės 
dydžio mikroschema, kurią prijungus prie 
kompiuterio, galima programuoti įvairius 
projektus: nuo šviečiančių LED lentelių su 
užrašais iki nuotoliniu pultu valdomų maši-
nėlių ar įrenginių. Mikrokompiuterius ypač 
išgarsino didžiausias pasaulio transliuotojas 

BBC (Didžioji Britanija), 2015 m. sukūręs 
mikrokompiuterį „Micro:bit“. BBC siekia šį 
kompiuterį padovanoti milijonui 7–12 m. 
vaikų Didžiojoje Britanijoje. Vasario 4 d. 
Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo išban-
dyti šio tipo mikrokompiuteriai: „Raspberry 
Pi“, „Arduino Uno“, „Micro:bit“ ir „mCore“. 

Idėja, kilusi entuziastams paskleidus 
žinią „Facebook“ socialiniame tinkle, siūlo 
Lietuvos šimtmečio proga visiems Lietuvos 
moksleiviams padovanoti po mikrokompiu-
terį kartu su medžiaga mokiniui ir mokyto-
jui. Taip šis projektas prisidėtų prie naujam 
šimtmečiui pasiruošusios Lietuvos kūrimo, 
technologinių žinių skatinimo ir vaikų kūry-
biškumo ugdymo. Projektas finansuojamas 
sutelktinio finansavimo ir privačių rėmėjų 
lėšomis.                                                           

Lietuvos vaikams – po 
mikrokompiuterį

 Atkelta iš 10 p.
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Lietuvos mokslininkų laikraščio projektui „Akademinės bendruomenės indėlis į mokslinės informacijos sklaidos ir populiarinimo sistemą“ vykdyti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2017 m. skyrė 8 tūkst. eurų. 
„Mokslo Lietuvos“ redakcija

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medalio „Tarnaukite Lietu-
vai“ kandidatų vertinimo komisijos 

2017 m. vasario 13 d. posėdyje apsvarstytos 
pateiktos kandidatūros ir slaptu balsavimu 
išrinkti 2017 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ 
laureatai.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėji-
mą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą: 
Marius Ivaškevičius (rašytojas), Sigitas 
Marčiukaitis (asociacijos „Talka tėviškei“ 

pirmininkas), Aistė Petrauskienė (Lietu-
vos nacionalinio muziejaus muziejininkė), 
Danutė Samienė (Jurbarko kultūros centro 
teatro vadovė);

 – už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių 
saviraiškos skatinimą ir rėmimą: Jonas 
Dovydėnas (kultūros mecenatas, foto-
grafas), Janina Rutkauskienė (VšĮ „Ra-
šytojų klubas“ direktorė), Saulius Sidaras 
(Krasnojarsko geologijos ekspedicijos 
Centrinės laboratorijos vedėjas), Viktorija 
Skrupskelytė (Vytauto Didžiojo universi-
teto profesorė);

Išrinkti 2017 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio  
„Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus:
 – vyriausiojo mokslo darbuotojo  – Entomologijos 

laboratorijoje;
 – vyresniųjų mokslo darbuotojų – Fitovirusų, Fitopatogeninių 
mikroorganizmų, P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijose;
 – mokslo darbuotojų  – P. B. Šivickio parazitologijos, 
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos, Floros ir 
geobotanikos laboratorijose pareigoms eiti.
Išsamesnė informacija: www.gamtostyrimai.lt                        

2019 m. sukanka  100  metų, kai buvo 
išrinktas pirmasis po ilgų amžių at-
kurtos Lietuvos valstybės – Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. 
Antanas Smetona visą savo gyvenimą 

pašventė Lietuvos valstybei: 1905 m. da-
lyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje. Pir-
mojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių 
draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti 
Centro komiteto pirmasis vicepirmininkas, 
vėliau – pirmininkas. 1917 m. dalyvavo Lie-
tuvių konferencijoje Vilniuje, kurioje buvo 
išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės 
Tarybos pirmininku. 1918 m. vasario 16 d. 
pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą.

Antanas Smetona redagavo įvairius lei-
dinius: ,,Viltį“, ,,Vairą“, ,,Lietuvos Aidą“ ir 
kt. Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės 
filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką. Lietuvos 
universiteto docentas, Vytauto Didžiojo 

universiteto garbės daktaras. Po kilusios 
bolševikinės anarchijos, 1926 m. gruodžio 
19 d. vėl išrinktas Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Juo perrinktas 1931 ir 1938 m. 
Valstybei vadovavo iki sovietinės okupacijos 
1940 m. birželio 15 d. Antano Smetonos 
veikla Lietuvos valstybei 1917–1940 m. buvo 
išskirtinė.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tary-
ba prašo Seimą paskelbti 2019 metus Lietu-
vos Respublikos Prezidento Antano Smeto-
nos metais, parengti valstybinę programą ir 
numatyti lėšas programai įgyvendinti. 

   
Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius  
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
El. paštas vilnius@sajudis.com; www.

sajudis.com  

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
PRAŠYMAS

dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos  
Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais Šis įvykis pasaulyje kažkada plačiai 

nuskambėjo. Niujorko meras tuo metu 
turėjo daug rūpesčio, nes metro stotis 

buvo užplūdę visokiausi „vėjo tresto darbuo-
tojai“, t. y. benamiai, kuriuos mes dažniausiai 
vadiname bomžais. Policija juos išgainioda-
vo, tačiau netrukus jie vėl susirinkdavo. Tada 
merui kažkas patarė, kad per metro stočių 
garsiakalbius reikia pradėti transliuoti pui-
kią klasikinę muziką. Benamiai, baisiausiai 
žviegdami ir keikdamiesi, iš metro stočių 
išsilakstė.

Taigi, suprantama, kodėl Rimvydas Va-
latka, vos išgirdęs apie ugdymo dvasingumą, 
prapliupo keiktis. Nuolat purvynų temati-

koje besikapstančio komentatoriaus nervai 
nebeišlaikė...

Gal tokią pamoką derėtų gerai išmokti ir 
mūsų neseniai išrinktai Seimo daugumai, ir 
Vyriausybei? Kai koks nors „dėmesio cen-
tre“ nuolat sėdintis veikėjas puola aiškinti, 
kad „jūs neturite patirties, neturite įtakos, 
esate nemokšos ir pan.“, pasiūlykite jam 
pasiklausyti Mocarto ar Bacho. Kai panašaus 
plauko žinovai puola tyčiotis iš bet kokios 
užuominos apie tautos kultūros paveldą ar 
atokesnių regionų ūkio atkūrimą, pasiūlykite 
jiems tyliai vienumoje sugiedoti „Lietuvos 
himną“ ar „Lietuva brangi“. J. J.                    

Niujorko metro pamoka

SKAITYTOJO LAIŠKAS

Kęstutis Urba

Dr. Jono Basanavičiaus vadovauta 
draugija per trumpą laiką sugebėjo 
išleisti net 115 mokyklinių vado-

vėlių. Fenomenalus NVO veiklos pavyz-
dys! Deja, ant draugijos pastato (Vilniaus 
g. 28; greta Mokytojų namų, šalia paminklo 
Moniuškai) nėra jokios atminimo lentos. 

Abejoju, ar tai įtraukta į Lietuvos šimtmečio 
programą, tačiau juk galima šį tą nuveikti.

Jei bus rasta lėšų, galima pagaminti at-
minimo lentą ir balandžio 7 d. iškilmingai ją 
atidengti. Siūlau Mokslų akademijos Vrub-
levskių bibliotekoje ar Mažvydo biblio tekoje 
surengti Mokslo draugijos išleistų vado-
vėlių parodą ir draugijos veiklos minėji-
mą.                                                                

Lietuvos mokslo draugijos 
110-osios metinės

 – už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvo-
je: Ona Burneikienė (visuomenininkė), 
Raimondas Guobis (A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus muziejininkas), Gediminas 
Kaluina (visuomenininkas), Sergejus 
Staponkus (Šiaulių Gegužių progimnazi-
jos istorijos mokytojas ir skautų vadovas);

 – už visuomeniškai aktualią publicistiką, 
ugdančią tautiškumą ir dvasines verty-
bes: Sigitas Birgelis (Punsko „Aušros“ 
leidyklos direktorius, poetas, publicistas, 
žurnalistas, fotografas, aktyvus Lenkijos 

lietuvių visuomenės veikėjas); Vidmantas 
Jankauskas (Vilniaus dailės akademijos 
Dailėtyros instituto mokslo darbuotojas, 
žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas); 
Vladas Terleckas (Lietuvos Nepriklauso-
mybės Akto signataras, publicistas); Ire-
na Zubauskienė (Ramygalos gimnazijos 
muziejininkė).

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ bus įteikti 
2017 m. kovo 30 d. iškilmingame renginyje 
Panevėžyje. Parengta pagal LR Seimo Ryšių su 
visuomene skyriaus pranešimą                               

Mokslo Lietuva
Vyriausiasis redaktorius  Jonas Jasaitis
Stilistė-korektorė  Jolanta Niaurienė
Dizainerė  Giedrė Zaveckienė

ISSN 1392-7191 
Leidžia

UAB „Mokslininkų laikraštis“
SL Nr. 169
Spausdino 

UAB „Petro ofsetas“ 
Savanorių pr. 174D, LT-03153, Vilnius

Tiražas 500 egz.

Redakcinė kolegija: Alvydas Baležentis, Valentinas Baltrūnas, Valentas Daniūnas, Raimundas Dužinskas, 
Vygintas Gontis, Nelė Jurkėnaitė, Regina Kvašytė, Milena Medineckienė,   

Andrius Puksas, Eugenijus Stumbrys, Emilis Urba, Janina Valančiūtė
Redakcijos adresas: J. Basanavičiaus g. 6, LT-01118 Vilnius 

El. paštas mokslolietuva@gmail.com
Tel. (8 5) 212 1235, laikraštis internete: www.mokslolietuva.lt

Redakcija gerbia savo autorių nuomonę ir mintis, net jei ne visada joms pritaria.  
Perspausdinant ar naudojant laikraščio „Mokslo Lietuva“ ir jo internetinio puslapio  
http://www.mokslolietuva.lt paskelbtą medžiagą būtina nuoroda į „Mokslo Lietuvą“.  

Laikraštis platinamas tik prenumeratoriams ir redakcijoje.

VISUOMENĖS INICIATYVOS


