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AKTUALIJOS

Ar vieną kartą ką nors „pasodins“, ar ne?

Robertas Šarknickas

P

irmiausia noriu padėkoti susisiekimo
ministrui Rokui Masiuliui, kuris aktyviai su kolegomis ir toliau į viešumą be
baimės traukia stambius nusikaltimus, kurie
vykdavo prie įvairių valdžių. Kalbama apie
Registrų centrą, Lietuvos automobilių kelių
direkciją, geležinkelius ir kt.
Šimtai milijonų išvogta. Per beveik trisdešimt pastarųjų metų per valstybines įstaigas ir įmones išgrobti („įsisavinti“) mokesčių
mokėtojų ir Europos Sąjungos pinigai nualino valstybę iki tokio lygio, kad daug metų
valstybė duso. Žmonės bėgo iš Lietuvos, kiti
buvo aplinkybių priversti dirbti šešėlyje ir,
kas blogiausia pačiai tautai, užaugo pikta, politikais, biurokratais, direktoriais ir kitais šios
žemelės garbingais ponais nusivylusi karta.
Dėl to nereikia kaltinti tų piktuolių, kurie
kartais reiškiasi net agresyviai. Mes patys
per tiek metų sukūrėme ,,Piktuolio“ monstrą, tikėdami tik liežuviais, bet ne atliktais

sąžiningais naudingais darbais valstybei. Jau
gerą dvidešimtmetį gyvename negatyvumu.
Tokiais mus padarė vagystės, melas, godumas. Dabar nori nenori, sukandus dantis,
yra griaunami savanaudžių korupcijos lizdai.
Ilgus metus nebuvo galima žmonėms
adekvačiai didinti atlyginimų, pensijų, atstatyti socialinio teisingumo. Dabar valstybė
laižosi žaizdas ir po truputį atgaunamas
teisingumas. Tačiau kur teisingumas tiems,
kurie vogė ištisus metus? Kur jų atsakomybė? Ar jie turi atsakyti? Nebeužtenka, kad
atskleidžiamos ištisos nusikaltimų schemos,
stabdomi pinigų plovimai, korupcijos, keičiami vadovai, administracijos darbuotojai.
Tauta nori grąžos. Grąžos, kurią teisėtai
uždirbo patys gyventojai. Kur yra tie pinigai, išvaistytas turtas, atsakomybė? Juk ne
višta buvo pavogta, bet milijardai, tačiau
niekas nenubaustas. Tai ar vieną kartą ką
nors pasodins, ar ne?“ – klausia sąžiningai
dirbanti ministerijos tarnautoja. Matyt, ir jai,
ne tik eiliniam piliečiui, jau trūko kantrybė,

2018 m. Seime buvo patobulintas Valstybės tarnybos įstatymas, nustatantis valstybės
tarnautojų padarytos žalos atlyginimą. Tačiau ar to užtenka? Kiek nusikaltimų padarė
politikai, valstybės įstaigų ir įmonių vadovai, klastodami dokumentus viešuosiuose
pirkimuose ir kitaip „plaudami“ pinigus?
Galop po ilgų ir vilkinamų nagrinėjimų
jie būna išteisinti, įspėti ar, geriausiu atveju,
nubaudžiami simboline bauda su palaiminimu grįžti į darbą, net dalyvauti politinėje
veikloje ir toliau sudarant sąlygas vogti.
Visiškas atsakomybės nebuvimas. Kaip
ir parduotuvėje – smulkiomis raidėmis,
tarkime, ant sviesto pakelio užrašau kainą,
kad kuo mažiau matytųsi, o jūs, gyventojai,
pasiuskite ir tepkitės kokį norite sviestą. Taip
ir čia – įvykdau VRK reikalavimą pranešti
apie baustumą, ir toliau darau machinacijas.
Bet gal jau laikas baigti tepti sviestą mūsų
teisinėje valstybėje? Kiekvienas, kuris padarė
šimtatūkstantines ar net milijonines aferas,
turi būti už tai atsakingas. Autorius yra LR Seimo narys

Misionierių ansamblis Vilniuje šiandien
panašus į paukštį nukirstu sparnu

A

not architektūrologės Jūratė Markevičienės, neseniai Lietuvos nacionaliniame muziejuje supažindinusios
su unikalaus ansamblio (Misionierių vienuolyno ant Išganytojo kalvos Vilniuje) istorija
ir dabartinėmis problemomis, šio pastatų ansamblio kompozicija iki šiol priminė
skrendantį paukštį: centrinėje ašyje išlaki
dominantė bažnyčia bei už jos simetriškai
išsidėstęs vienuolynas, o iš šonų skleidžiasi
du ilgi žemi sparnai (vienaukščiai fligeliai
prie Subačiaus gatvės ir sodai), palaikantys
tarsi skrydžiui kylančią bažnyčią su bene
liekniausiais Europoje baroko bokštais. Tačiau šiandien šis unikalusis ansamblis darosi
panašus į paukštį nukirstu sparnu – vienoje
pusėje, sodų vietoje, statomi penki daugiabučiai keliaaukščiai gyvenamieji namai.
Misionierių ansamblis neatsiejamas nuo
jį kūrusios vienuolijos, ypač nusipelniusios
Vilniaus menui, dvasiškumui ir kultūrai.
Misionieriai garsėjo švietimu, vienuolyne
veikė kunigų seminarija ir viena didžiausių
bibliotekų. Tačiau svarbiausia misionierių
veiklos sritis buvo steigti ir valdyti ligonines,
kuriomis rūpinosi moteriškoji Šv. Vincento
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kongregacija – šaritės, garsėjusios savo slauga. Vilniuje jos turėjo keturis namus-ligonines, tarp jų: Savičiaus, Vaikelio Jėzaus prie
misionierių vienuolyno, Šv. Jokūbo ir Pilypo
buvusiame dominikonų vienuolyne. Bendra
misionierių ir šaričių vieningos tarnystės
paskirtis – rūpintis vargstančiais, priglobti ir
šviesti. Vienuolijos kūrė didelius kompleksus, ištisus miestelius, teikiančius prieglobstį
visiems skurstantiems, neįgaliems, pames-

tiems. Tačiau šių dienų visuomenė nežino,
kaip susiklostė šaričių likimas po 1831–1832
ir 1863–1864 m. sukilimų, kas nutiko su
misionieriais, kokios negandos užklupo
sovietmečiu. Saugant paveldą, labai svarbu
nemanipuliuoti istorija ir remtis išsamiais
moksliniais tyrimais, kurie vieninteliai gali
atskleisti mums tikrąsias Vilniaus gyvenimo
istorijas.
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IŠKILIŲ ASMENYBIŲ GALERIJOJE

Akad. Algimantas Grigelis
Pabaiga. Pradžia – Nr. 1 (622)

S

TRYS IGNOTO DOMEIKOS KELIONĖS
(130-osioms mirties metinėms)

antjage Ignotui Domeikai teko imtis
organizacinės mokslo veiklos. Nepaisant to, jis ir toliau vykdė geologinius
tyrimus. Po darbo universitete iki išnaktų
leisdavo laiką mineralogijos laboratorijoje.
Naudodamasis gautais jo rastų fosilijų apibūdinimais, jis sugebėjo iššifruoti Andų kalnagūbrių geologinę istoriją. Po trijų dešimtmečių darbo Čilėje, jis 1878 m. Krokuvoje
paskelbė apibendrinantį veikalą apie Čilės
Kordiljerų geologinę sandarą ir jų gelmėse
slypinčias metalų rūdas. Dėl šių tyrimų Čilės
kalnakasybos pramonė žengė didelį žingsnį
į priekį. Jau XIX a. pabaigoje Atakamos dykumoje buvo įrengti pirmieji atviri rūdynai,
o dvi iš tų rūdviečių – Kandelarija ir Čiukikamata – dabar yra didžiausios pasaulyje
atviros vario gamybos rūdvietės, kuriose
rūda kasama karjeruose, siekiančiuose net
iki 1000 m gylio.
Dėl I. Domeikos vaidmens Čilės valstybės mokslo ir ūkio raidai galėčiau teigti,
kad jau parengus monografiją apie Ignotą
Domeiką (2017) susiformavo supratimas,
kad jis buvo genialiai įžvalgus Žemės gelmių tyrinėtojas. Kalbėdamas apie Andų
geologinę istoriją, I. Domeika teigė, kad
Andus – apie 4 000 km ilgio su aukštesnėmis
nei 6 800 m viršūnėmis kalnagūbrių sistemą – išilgai Pietų Amerikos žemyno iškėlė
požeminės jėgos, veikusios iš Vakarų nuo
Ramiojo vandenyno, kurių „dundėjimą jis
dažnai girdi požemio gelmėse“. I. Domeika
tai pasakė, likus apie 140 metų iki tektoninių
plokščių teorijos atsiradimo.
Prie genialių I. Domeikos įžvalgų galima
priskirti ir Santjago aprūpinimo geriamuoju
vandeniu projektą, krašto meteorologinių
stočių tinklo sukūrimą, ir švietimo reformą.
Sąžiningas, giliai mąstantis, labai svarbius
darbus valstybei dirbantis kalnų inžinierius
iš Europos netruko rasti gerų draugų vyriausybėje, įgyti autoritetą tarp šalies pramonininkų ir aristokratijos, kuriai, būdamas
„Danguel“ herbo bajoras, ir pats priklausė.
Jis neprašė atlyginimo už kalnų tyrinėjimus,
iš to nepraturtėjo, nepaėmė sau jokio žemės plotelio su aukso ar vario gyslomis. Ir
žmonės, ir valdžia tai nepaprastai vertino.
I. Domeika Čilėje buvo ir yra vertinamas
ne tik kaip mokslininkas, kalnų inžinierius,
bet ir kaip humanistas, etnologas, pedagogas,
švietimo sistemos reformatorius.
1867 m. I. Domeika buvo išrinktas Čilės
universiteto rektoriumi ir keturis kartus
perrinktas juo dirbo beveik 18 metų. Jam
vadovaujant, universitetas sustiprėjo, atsirado magistro studijos, o ilgainiui – ir doktorantūros programos. I. Domeikos veikla
Čilėje ir nuolatiniai jo ryšiai su Europos
mokslo centrais vertintini kaip intelektinio
tilto tarp Europos ir Pietų Amerikos kūrimas. Paryžiaus, Berlyno ir kitų Europos
mokslo žurnalų autorius, Krokuvos menų
ir mokslų akademijos narys (1874), Krokuvos Jogailaičių universiteto garbės daktaras
(1887), Ignotas Domeika buvo asmuo, dėjęs
pagrindus transatlantinei mokslo sklaidai ir
globaliai plintančiai civilizacijai. Tai – fenomenas XIX a. mokslo istorijoje.
Aukštos ir atsakingos pareigos nepakeitė I. Domeikos, kaip mokslininko tyrėjo,
įpročių. Anksti ryte jis raitas arba pėsčiomis

vykdavo iš namų Kueto gatvėje tris mylias į
universitetą, o po darbo dienos iki išnaktų
dirbdavo savo mineralogijos laboratorijoje,
tirdamas Čilės rūdinius mineralus. Savaitgalius leisdavo šeimoje, su žmona Enriketa
susilaukė keturių vaikų, atostogoms vykdavo
į Valparaisą prie Ramiojo vandenyno. Kai sulaukusi vos 35 metus mirė jo žmona, vaikus
augino pats, būdamas jiems labai švelnus ir
dėmesingas.

Rektoriaus Ignoto Domeikos biustas
Santjago universiteto rūmuose. Skulptorė
Teresa Brzoskiewicz (1994 m.)

Ignoto Domeikos gyvenimas ir darbai
pirmiausia liudija apie jo įgimtus gabumus,
pažinimo troškimą, tyrėjo ir mąstytojo talentą. Kita vertus, senosios lietuvių bajorų
giminės šaknys Nedzviadkoje ir Žybartauščinoje, Filomatų draugija Vilniaus universitete, mokslo draugai Vilniuje ir Paryžiuje bei
šeima Santjage veikė jo mąstyseną, teikė jam
stiprybės ir buvo jo asmenybės pamatas. Jį
siejo dvasiniai ryšiai su daugeliu žmonių. Jis
nesiskundė dėl nuotolių, nes visada jautėsi
esąs arti gimtųjų pievų ir žaliųjų miškų, prie
Vilniaus universiteto ar Aušros Vartų Dievo
motinos. Laiškais Adomui Mickevičiui ir
Vladislovui Laskovičiui jis lyg ir prisiartindavo prie gimtinės. I. Domeika buvo Lietuvos
ir Čilės sūnus, atsidavęs darbui, šeimai, pareigai, Tėvynei. Ir jam buvo dosniai atlyginta,
likimas buvo maloningas. Tai buvo laimė.
Tačiau tai buvo įgyta slapčiausio liūdesio
ir kančios kaina. Neapsakomas Tėvynės
ir jį mylėjusių žmonių ilgesys, jo tremties
ir emigracijos drama vis prasiverždavo I.
Domeikos laiškuose iš daug iškentėjusios
sielos gelmių. Taigi, Čilė jam buvo ir laimės,
ir kančios šalis.
Ignoto Domeikos asmenybės vaidmuo
Čilės valstybės raidoje ir visuomenės brendime buvo išskirtinai svarbus. Čilė – tai kalnakasybos, vynuogynų ir sodų šalis. Ignotas
Domeika padėjo mokslinius pagrindus Čilės
kalnakasybos pramonei. Jo bibliografijoje
nurodoma per 1360 mokslo darbų, raštų ir
dokumentų. Apie jį patį paskelbta daugiau
kaip 4 tūkst. straipsnių. Be to, I. Domeika
visą laiką rašė dienoraščius ir atsiminimus,
kuriuose aprašydavo savo keliones, žmonių
poelgius, kasdienius papročius, gamtinės
aplinkos detales. Jis paliko tūkstančius puslapių dienoraščių, laiškų, apybraižų. Aprašė
ir vietinių Lotynų Amerikos indėnų, Čilės

mapučių (araukanų), su kuriais jam teko
susidurti, išskirtinius bruožus. Savo knygoje
„Mano kelionės. Tremtinio dienoraščiai“
(1962, I tomas) jis rašė: „Viskam užtenka laiko,
kai yra noras ir palaimina Dievas, o iš visų pasaulio nelaimių, dėl kurių žmonės skundžiasi,
tik vienos nepatyriau – nuobodulio.“

Nuo Nedzviadkos iki Žybartauščinos

Baigęs rektoriaus karjerą, 1884 m. vasarą
I. Domeika su sūnumis Hernanu (1856–
1931) ir Kazimieru (1863–1922) pagaliau
išsiruošė į gimtinę. Prancūzijos Bordo uoste
jį pasitiko į Žybartauščinos dvarą anksčiau
gyventi išvykusi duktė Ana (1852–1917).
Jie keliavo per Paryžių, Miuncheną, Vieną, Krokuvą, Varšuvą, aplankė draugus ir
bendraminčius. Ignotą Domeiką gimtinėje
sutiko kaip labai žymų žmogų, nes jo veikla
buvo gerai žinoma.
Žybartauščinoje (Dziatlavo r., Baltarusija) I. Domeika gyveno ketverius metus.
Čia jis rašė savo prisiminimus, daug kartų
buvojo Vilniuje, keliavo po Europą, aplankė
Romą, Šventąją žemę, lankėsi pas sūnus:
Kazimieras tuo metu Saksonijos Freiberge
studijavo kalnakasybą ir vėliau tapo Čilės
Santjago universiteto mineralogijos profesoriumi, o Hernanas Romoje studijavo
teologiją ir vėliau tapo Santjago vyskupu.
I. Domeika į Čilę, į savo namus Santjage,
Kueto gatvėje Nr. 572, kur išlikusi to namo
vilnietiška dvasia, grįžo jau sirgdamas 1888
m. lapkritį ir netrukus, 1889 m. sausio 23 d.,
mirė, užbaigęs savo žemiškąsias keliones. Jis
garbingai perėjo per beveik visą XIX amžių,
panašu, kad nepamiršo jaunystėje duoto
priesako: „To, kuris netarnauja žmonėms,
gyvenimas – nieko vertas.“
1888 m. lapkričio 1 d. Atlanto vandenyne, laivu „Potosi“ grįždamas į Čilę, Ignotas
Domeika, jausdamas artėjančią akistatą su
tuo „Vienatiniu“, parašė savo moralinį testamentą: „Du kartus jis skersai išilgai išvaikščioja Čilę nuo viršaus iki apačios. Jis mato
jos gausius turtus ir jos derlingas žemes. Jis
perpranta turtingas šio krašto žemės gelmes.
Jis kopia į aukščiausias Andų viršūnes ir nusileidžia į narsiųjų araukanų namus. Tačiau
laimingas mirtingasis dar net nesvajoja apie
jo laukiančią garbę ir privilegijas...”
Iš tikrųjų, garbė ir privilegijos jo neaplenkė. Šiam žmogui likimas buvo itin palankus.
Jo vardas neišnyko nei iš istorijos metraščių,
nei iš žmonių atminties. I. Domeikos sūnaus
Kazimiero palikuonys, kurių pasklidusių
pasaulyje yra beveik trys šimtai, laiko garbe
būti jo šeimos nariais. Mes galime didžiuotis
Ignotu Domeika, tardami jo vardą, įamžintą
minerale, fosilijoje, kalnyne, mieste, gatvėje, mokykloje, kometoje. Mūsų pažintis su
Ignotu Domeika turi tęstis, nes jo gausaus
palikimo tyrinėjimas kaskart atskleidžia
naujų, įdomių ir svarbių mokslo istorijai
faktų.
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mining engineer. Mokslinis redaktorius /
Nukelta į 4 p.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRANEŠIMAI

Universitetai ir ateities Lietuva

Prof. dr. Jonas Jasaitis

raėjusių metų pabaigoje užsitęsęs mokytojų streikas
bene ryškiausiai parodė, kad visuomenės elgsena
pradeda keistis. Nuomonę, kad teigiamų permainų
tikėtis neverta, nusivylimą ir apatiją ima keisti suvokimas,
kad visuomenė gali panaudoti daug galingesnius svertus,
negu naudojo iki šiol, išreikšdama savo nepasitenkinimą ir
reikalaudama imtis seniai pribrendusių sprendimų. Valdantieji turi suprasti, kad orientacija į „mažėjančią Lietuvą“
yra neperspektyvi ir net pragaištinga valstybei. Tai, ką
klerkai vadina „optimizacija“, tėra bandymas išgyventi su
vis mažėjančiais žmonių ištekliais, vedantis prie tolesnio
Lietuvos tuštėjimo.
Penkių universitetų likvidavimo nereikia vadinti jų
tinklo reforma. Gal dar ne šiandien, tačiau po kurio laiko
tikrai ateis suvokimas, kad nė vieno universiteto prijungimas
jokių teigiamų pokyčių neatnešė ir negalėjo atnešti. Jokio
žadėto lėšų sutaupymo nėra, kaip ir negalima buvo tikėtis,
pakeičiant vienos ar kitos ministerijos pavadinimą ar net
jos veiklos vietą.
Negausi, bet vis stiprinama ir skatinama Pirmosios
Respublikos (1918–1940) šviesuomenė labai domėjosi
pasaulio pažangos kryptimis ir siekė jas plėtoti savo valstybėje, stiprindama pasitikėjimą ateities perspektyvomis ir
tikėjimą savo tautos talentais. Šiai Respublikai istorija skyrė
labai trumpą laiką, tačiau tai, kas pasiekta, turi būti pamoka
daugeliui ateities kartų. Kai nuo stipresnių, bet tokių istorijos dramų neišgyvenusių valstybių mus skiria skirtumai,
matuojami ne procentais, o kartais (per valandą sukuriamas
bendrasis vidaus produktas ir dirbančiojo gaunamos pajamos), kuklias mūsų valstybės biudžeto lėšas reikia sutelkti į
tuos sprendimus, kurie duotų didžiausią ekonominį efektą,
o ne į tai, kas sudaro tik permainų regimybę.
Didžiausią grąžą duoda lėšos, taupiai investuotos į
visuomenės švietimą. Todėl Pirmoji Respublika kūrė tiek
bendrojo lavinimo, tiek profesinio rengimo ir universitetinio
ugdymo institucijas, labai aiškiai suvokdama jų paskirtį ir
specializaciją. Per tą trumpą laiką įkurtas Universitetas, Žemės ūkio ir Veterinarijos akademijos, visa vidurinės grandies
specialistų rengimo sistema. Kasmet buvo atidaromos naujos
gimnazijos, jau net nekalbant apie kiekvienoje gyvenvietėje
besikuriančias pradžios mokyklas. Kodėl ano meto inteligentija suvokė, kad Lietuvai būtinai reikia, šių dienų sąvokomis
kalbant, Sporto universiteto, o dabartiniams valdantiesiems
taip agresyviai norisi jį prie kažko prijungti, net ignoruojant
Konstitucinio Teismo sprendimus? Kada pagaliau bus suvokta, kad ligonių gydymas ir stiprios visuomenės auginimas bei
sveikos gyvensenos diegimas į mūsų kasdienybę yra visiškai
skirtingi dalykai? Kada suprasime, kad gigantomanija nėra
vienintelis, efektyviausias kelias, labiausiai tinkantis Lietuvai? Kam dabar pasirodė, kad akademinės bendruomenės
autonomijos principas nebetinka universitetams valdyti
ir jį būtinai reikia pakeisti, primetant pašalinių jėgų įtaką
ar net valdžią?
Kokią naudą valstybei atnešė Lietuvos edukologijos
universiteto uždarymas? Kada sau patiems išaiškinsime, kad
valstybės ūkio ir kultūros pažangos pamatas yra efektyviai
veikianti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sistema, apimanti ir tokias judrias, prie naujausių visuomenės pokyčių
operatyviai prisitaikančias formas, kaip vadinamieji „trečiojo
amžiaus universitetai“ ar tėvų pasirinktas vaikų mokymas
namuose, kaip įvardinta „Mokymosi visą gyvenimą memorandume“. Kad ir kaip vertintume tikrai modernaus Vytauto
Didžiojo universiteto pastangas sukurti naujus edukologijos
mokslo centrus, tačiau ar tikrai reikėjo pirmiausia sunaikinti
tai, kas jau veikė?
O dar anksčiau, ar tikrai reikėjo sunaikinti Pedagogikos
(mokslinio tyrimo) institutą, kuris net per penkis okupacijos
dešimtmečius padėjo išsaugoti tautos imunitetą ir apsiginti
nuo totalaus susovietinimo ir surusinimo? Pagaliau, ar
pasirūpinta kompleksiškai išanalizuoti šios mokslo institucijos įnašą į pasaulio edukologijos lobyną? Juk būtent
čia dirbo tokie Lietuvos ribas savo akiračiu toli peržengę
mokslininkai, kaip Jonas Laužikas, Leonas Jovaiša, Vladas Rajeckas, Vytautas Šernas, Meilė Lukšienė, Juozas Parnarauskas,
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Apolonija Paurienė. Čia subrendo daugelio bendrojo lavinimo
dalykų didaktai ir metodininkai, lietuviškų vadovėlių ir kitų
mokymo priemonių autoriai. Beje, čia susikūrė ir viena pirmųjų Sąjūdžio grupių, čia buvo kuriama unikali, būsimosios
nepriklausomos valstybės poreikius atitinkanti Tautinės
mokyklos koncepcija. Ši koncepcija jokiu būdu neskatino
kažkokio etninio uždarumo, bet ugdė supratimą, kad pasaulio
pilietis nėra „pasaulio valkata“ – asmuo be Tėvynės, be iš
savo šeimos ir bendruomenės paveldėtos kultūros. Būtent tuo
šis institutas buvo ypač stiprus, išpuoselėjęs daugybę idėjų,
kurios labai aktualios mūsų dabarčiai ir ateičiai.
Ir dabar viešojoje erdvėje nuolat šmėžuoja frazės apie
regioninę politiką, darnią, subalansuotą visų regionų plėtotę,
tačiau jos taip ir netampa strateginėmis sąvokomis, bet vis
labiau virsta tuščiais, jokio konkretaus turinio neturinčiais
žodžiais, primenančiais tuščiakalbę – amerikietiškojo „blabla-bla“ atitikmenį. Dėl tokių valdžios ir primityviosios
žiniasklaidos (tiksliau – gandasklaidos ir purvasklaidos)
veiksmų Šiaulių universitetas, 2005–2006 m. turėjęs beveik 12 tūkst. studentų, dabar nebeturi nė 2 tūkstančių.
Ar didžiuliam Utenos–Rokiškio–Panevėžio–Šiaulių–
Mažeikių regionui nereikalingi universitetinį išsilavinimą
turintys inžinieriai, vadybininkai, medikai, kultūros
specialistai, mokytojai ir kt.?
Ir ką dabar prijungsime (pagal, atsiprašant, optimizacijos
planą) prie Vilniaus universiteto – G. Steponavičiaus ir N.
Putinaitės suniokoto Šiaulių universiteto likučius? Nuolat
kartojama, esą šiame universitete nedaug mokslo tyrimų
ir straipsnių, tačiau koks finansavimas tam buvo skirtas?
1,3 proc. bendro universitetų mokslinei veiklai skirtų lėšų?
O ar ne daug geriau būtų buvę, užuot visomis priemonėmis žlugdžius šį universitetą, viešojoje erdvėje kuriant
itin nepatrauklų jo įvaizdį, įžūliai nutylint net gana reikšmingų mokslinių tyrimų rezultatus, skirti jam adekvatų
finansavimą ir ugdyti su šiuo regionu kilme susijusių
jaunų specialistų komandas? Kaip reikia vertinti keliolika
metų trukusį Klaipėdos universiteto puolimą, ignoruojant
jo nepakeičiamą vaidmenį jūrinės mūsų valstybės raidai?
Tik labai sutelktomis uostamiesčio, vietos inteligentijos, savivaldybės ir vietinės akademinės bendruomenės pastangomis
pavyko jį atremti, nors ir patiriant niekuo nepateisinamus
nuostolius. Deja, Šiaulių bendruomenei tokio susitelkimo
pritrūko ir šio regiono ateitis dar pateiks jai didžiulę sąskaitą
už nepakankamai pristatytas iniciatyvas.
Paklauskime Vilniaus arba Sveikatos mokslų universitete studijuojančių būsimųjų medikų, su kuo jie sieja savo
ateitį – su Taurage, Šilale ir Skuodu, ar su Vokietija, Švedija
ir Norvegija? Kur mato savo karjeros galimybes būsimieji
muzikai ir dalininkai, architektai ir geologai (kurių, beje,
Lietuvoje jau kelinti metai beveik neberuošiame), savivaldos
ir regioninės politikos specialistai bei kitų viešojo sektoriaus
sričių žinovai? Turėtume atsipeikėti ir labai sunerimti, kad,
nepertvarkydami jų atlyginimų sistemos, galime likti valstybe ne tik be aukštos kvalifikacijos statybininkų ir transportininkų, bet ir be medikų bei mokytojų.
Tai kurio universiteto sunaikinimą (prijungimą,
„optimizavimą“) įvertinsime kaip efektyvų? ASU ar
MRU? Kada pagaliau ir valdžioje atsiras supratimas, kad
universitetas – ne prekybos ar logistikos centras, kurį
galima, pirkėjų srautams pasikeitus, likviduoti ir atidaryti
kitoje vietoje ar net kitoje valstybėje? Universitetai kuriami
šimtmečiams. Su jais savo likimus, talentų brandą ir karjerą
susieja tūkstančiai tos srities specialistų, viena kitą pakeičiančios absolventų kartos. Ką dabar pasakysime tiems, kurie
sodino MRU Bičiulių sodą, tiems LEU auklėtiniams, kurie
kas penkeri metai ar net kasmet susiburdavo ir dalindavosi
savo išgyvenimais, bendraudavo su būsimaisiais jų profesijos perėmėjais ir konsultuodavo savo buvusius dėstytojus?
Kad jie nebereikalingi, nes jų Alma Mater žemės ar tiesiog
„prestižinės vietos“ prireikė pramogų ir prekybos centrų
ar daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybų magnatams?
Tikėkimės, kad, pasikeitus ministerijos vadovų komandai, pagaliau bus rimtai tariamasi su visuomene. Kad bus
imamasi tik tokių permainų, kurios sugrąžintų išblaškytus
tautiečius į tėvų žemę, kurioje jie matytų tiek savo, tiek ir
vaikų bei vaikaičių ateitį.
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ėl aplaidžios priežiūros kultūros paveldas patiria
žalą. Seimo nariai Andrius Kupčinskas ir Arvydas
Anušauskas kreipėsi į Kultūros ir Susisiekimo ministerijas,
Kultūros paveldo departamentą, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją bei Valstybinę kultūros paveldo
komisiją, siekdami atkreipti dėmesį į valstybės saugomo
praktiškai nenaudojamo objekto aplaidžią priežiūrą po
žiniasklaidos pranešimų apie užtvindytas Kauno centrinio
pašto patalpas. AB „Lietuvos paštas“ teigimu, avarija įvyko
dėl vamzdyje užšalusio vandens, nes dalis didelio statinio
patalpų žiemą nėra šildomos. Vamzdis trūko nenaudojamose
sandėliavimo patalpose, kuriose buvo sustatyti ir tarpukario
laikų Lietuvos meistrų pagaminti baldai, turėję tapti netrukus atsidarysiančios art deco parodos eksponatais.
„Seimas 2019 m. paskelbė šimtmetį mininčios Laikinosios sostinės atminimo metais, o 2022 m. Kaunas taps
Europos kultūros sostine. Toks neatsakingas tarpukario modernizmo architektūros pastatų naudojimas kelia visuotinį
susirūpinimą“, – pažymėjo A. Anušauskas.
Seimo narių nuomone, Laikinosios sostinės atminimo
metais perduoti Kauno centrinį paštą Kauno miesto savivaldybei būtų simbolinis ir prasmingas sprendimas. Juolab
kad šiuo metu AB „Lietuvos paštas“ reikmėms jis praktiškai
nenaudojamas. Paskutinio turto vertinimo duomenimis,
pastato vertė – 1,5 mln. eurų, todėl valstybinio turto perdavimas kitai valstybės institucijai būtų priimtinas sprendimo
būdas, nes tokių sprendimų praktika yra dažna tarp Vyriausybės ir savivaldybių.
„Savivaldybė galėtų tinkamai pasirūpinti pastatu ir kartu
pateisintų kylančius visuomenės lūkesčius dėl šio pastato, pavyzdžiui, įkurdintų daugiafunkcį kultūros centrą su Lietuvos
architektūros ir urbanistikos tyrimų centru-muziejumi, 24
valandas per parą veikiančia Vinco Kudirkos biblioteka-skaitykla, kultūros diplomatijos centru, art deco parodų salėmis
ir kt. Tereikia politinės valios išspręsti šį klausimą, tenkinant
viešąjį interesą, o ne vadovaujantis vien AB „Lietuvos paštas“
privačiu interesu“, – teigė parlamentarai.
Primename, kad Centrinio pašto patalpos pelnė Europos
paveldo ženklą (EHL, 2015 m.) ir yra valstybės saugomas
objektas, su kitais tarpukario modernizmo architektūros
objektais įtrauktas į rengiamą bylą UNESCO Pasaulio paveldo sąrašui.
Turi nebelikti bedarbių su universitetiniu išsilavinimu.
Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai pristatė
įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį mokslus baigę
jauni specialistai iš karto gautų darbą Lietuvoje. Frakcijos
narių parengtas Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio
pakeitimo įstatymas numato, kad „studijuojantys valstybės
finansuojamose vietose studentai arba studentai, kurie įgijo
aukštojo mokslo diplomą užsienyje ir kurių studijos buvo
finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, baigę studijas
privalo išdirbti Lietuvoje ne mažiau kaip 3 metus per 10 metų
laikotarpį, jei valstybė sudaro sąlygas įsidarbinti pagal įsigytą
specialybę“. Pataisose numatyta, kad, jei absolventas nesutinka įsidarbinti pagal specialybę, kai jam yra sudaromos
tokios sąlygos, jis privalo grąžinti studijų įmokas į biudžetą.
„Mūsų tikslas, kad, baigęs mokslus, jaunas specialistas
iš karto gautų darbą Lietuvoje, kuris būtų apmokamas taip,
kad asmuo galėtų gyventi, o ne tik išgyventi. Valstybė privalo
planuoti, kiek ir kokių programų specialistų turi galimybę
finansuoti, ir pasiūlyti juos integruoti į darbo rinką po
mokslų baigimo“, – sakė Seimo narys Valentinas Bukauskas.
Valstybė gerai besimokančiam jaunimui garantuoja nemokamą mokslą, kuris finansuojamas iš valstybės biudžeto.
Pasitaiko atvejų, kai studentas, kurio studijas finansavo valstybė, baigęs studijas išvyksta į užsienį, nepasilieka Lietuvoje,
nes nėra tam motyvuotas. Taip už Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšas yra rengiami specialistai kitoms šalims, kitoms valstybėms. Lietuva privalo sukurti sąlygas jauniems
specialistams įsidarbinti savo šalyje pagal įgytą specialybę.
Pirmumo teisė įsigyti valstybės parduodamas
gyvenamąsias patalpas. Seimas papildė Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnį „Valstybės ir savivaldybių turto perdavimas
kitų subjektų nuosavybėn“, suteikdamas pirmumo teisę
įsigyti valstybei priklausančias parduodamas gyvenamąsias
patalpas jose gyvenantiems asmenims.
Nukelta į 5 p.
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Lietuvos matematiko vardu pavadinta konstanta

018-ųjų pabaigoje pasirodė antrasis knygos „Matematinės konstantos“
(angl. Mathematical constants) tomas.
Monografijos, kurią išleido „Cambridge University Press“, autorius – Masačusetso technologijos instituto matematikas Stevenas
R. Finchas. Vienas šios knygos skyrius skirtas
glaudžiai susijusių matematinių konstantų
sekai, kurios dabar yra vadinamos „Minkovskio-Alkausko konstantomis“. Giedrius
Alkauskas – Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų
fakulteto (MGMF) profesorius.
Hermanas Minkovskis (1864–1909) –
vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės
vokiečių matematikų, gimęs Aleksote, Kaune, žydų šeimoje. Jis – skaičių geometrijos
(Minkovskio teorema apie iškilą aibę), reliatyvumo (Minkovskio erdvėlaikis) teorijų
vienas iš pagrindinių kūrėjų, parašęs daug
reikšmingų darbų iš skaičių teorijos ir matematinės fizikos. Taip pat – Alberto Einšteino
mokytojas Ciuricho federaliniame institute
(ETH). H. Minkovskis 1904 m. apibrėžė labai svarbią funkciją, kuri dabar yra vadinama
Minkovskio „klaustuko“ funkcija. Tai yra

Atkelta iš 2 p.

fundamentalus objektas dinaminių sistemų,
grandininių trupmenų, modulinių formų ir
fraktalų teorijose.
Giedrius Alkauskas 1996 m. baigė KTU
gimnaziją, o dabar yra KTU matematikos
profesorius ir Vilniaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas. Savo daktaro
disertaciją „Integral transforms of the Minkowski question mark function“, kuri apginta
2008 m. Notingemo universitete, paskyrė
vien šiam objektui. Minkovskio funkcijos
momentai (laipsninės funkcijos integralai)
ir yra Minkovskio-Alkausko konstantos.
„Minkovskio „klaustuko“ funkcija yra
fraktalas. Bet tai – ne egzotiškas, specifinis,
kaip dauguma fraktalų, o fundamentalus, gilus matematikos objektas, kuriame susijungia Rymano ir Selbergo dzeta funkcijos, pernešimo operatoriai, struktūrinės konstantos,
geometrinis chaosas, dinaminės sistemos ir
modulinės formos“, – savo tyrimus pristato
KTU profesorius. Pasak G. Alkausko, būti
paminėtam šalia H. Minkovskio – didelė
garbė.
„Labai džiaugiuosi, kad šios funkcijos
momentų pavadinime taip įamžintas iš

KTU prof. Giedrius Alkauskas. Asmeninio
archyvo nuotr.

Kauno kilęs žymus vokiečių matematikas.
Gimiau Anykščiuose, tačiau sutapimas,
kad mokyklą baigiau taip pat Kaune. Kartą
1997 m., būdamas pirmame kurse, vykau iš

Vilniaus aplankyti Aleksotą, ir būtent Minkovskių gatvę (matematiko brolis Oskaras
Minkovskis taip pat buvo žymus mokslininkas, diabeto tyrėjas). Tik tuomet negalėjau
žinoti, kad po 20 metų rašysiu disertaciją
apie Hermano atrastą objektą“, – įspūdžiais
dalijasi G. Alkauskas.
„Esu tvirtai įsitikinęs, kad didelės, giluminės dalies apie šią funkciją mes iki šiol
nežinome. Dar nėra atrasta šių konstantų
vidinė aritmetinė struktūra, nors konstantose, kaip kokiame DNR, yra užkoduota didelė
dalis grandininių trupmenų dinamikos informacijos. Iššifruoti šį kodą – labai sunkus
uždavinys.“
Profesorius žada šiais metais pabaigti
svarbiausią savo straipsnį apie šią funkciją. „Darbe nustatomas kanoninis ryšys
tarp skirtingų pasaulių: modulinių formų
ir Minkovskio „klaustuko“ funkcijos. Taip
yra parodoma, kad šie du pasauliai yra ne
tik paraleliniai, analogiški, bet ir tvirtai sujungti vidiniais ryšiais. O ryšys su modulinėmis formomis visada garantuoja, kad esi
skaičių teorijos tyrimų epicentre“, – aiškina
G. Alkauskas.

TRYS IGNOTO DOMEIKOS KELIONĖS
(130-osioms mirties metinėms)
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p. 181–185.
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Explorer of Andean Geology / A. Grigelis, L.
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onkursas Lietuvos studentams
atlikti praktiką lituanistinio
švietimo mokyklose, lietuvių
bendruomenėse ir lituanistikos centruose
užsienio šalyse 2019–2020 m. m. Švietimo
mainų paramos fondas paskelbė konkursą,
skirtą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse
ir lituanistikos centruose užsienio šalyse
2019-2020 m. m.
Kvietimą teikti paraiškas rasite sekdami nuorodą: http://stipendijos.lt/lt/praktikos-lituanistinese-mokyklose-lituanistikos-centruose-ir-lietuviu-bendruomenese-2019-2020-m-m. Nuoroda į paraiškų
teikimo sistemą: https://apply.scholarships.

lt/lt_LT/courses/course/334-tarptautinspraktikos-lituanistinio-vietimo-staigoseusienyje-20192020/. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 30 d.
Pasidalinimas geriausia pedagogų
rengimo ir profesinio augimo patirtimi.
Sausio 21–22 d. Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos iniciatyva į Vilnių suvažiavo
ekspertai pasidalinti gerąja pedagogų rengimo ir profesinio augimo patirtimi. Konferencijoje „Pedagogų rengimas ir profesinis
augimas: ko galime pasimokyti iš kitų?“
dalyvavo mokytojus rengiančių ir jų kvalifikacija besirūpinančių aukštųjų mokyklų,
savivaldybių atstovai ir socialiniai partneriai. Pranešimus skaitė Suomijos, Škotijos,
Airijos ir Nyderlandų bei Lietuvos atstovai.

Konferencijos tikslas – Lietuvoje vykstant
pedagogų rengimo pertvarkai, sudaryti galimybę Lietuvos institucijoms susipažinti su
šalių, kurios neseniai vykdė tokias pertvarkas, patirtimi. Ši konferencija – tai įžanginė
Europos Komisijos Paramos struktūrinėms
reformoms tarnybos remiama iniciatyva,
kuria siekiama parengti ilgalaikį pedagogų rengimo, profesinio augimo ir ugdymo
mokslo tyrimų raidos planą, į procesą įtraukiant visas suinteresuotas šalis.
ES mokslo ir inovacijų programa ir
Lietuvos galimybės joje dalyvauti. Sausio
24 d. Vilniuje vyko konferencija „Europos
horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027m.”, skirta naujai ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai programai

pristatyti. Konferencijos tikslas – pristatyti
pasirengimą naujajai 2021–2027 m. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų
bendrajai programai „Europos Horizontas“
Lietuvos institucijoms, įmonėms, tyrėjams ir
mokslininkams bei visuomenei ir aptarti Lietuvos dalyvavimo joje galimybes ir iššūkius.
Programa „Europos horizontas“ – tai
pagrindinis Europos Sąjungos finansinis
instrumentas, skirtas aukšto lygio tyrimams
ir mokslu grįstoms inovacijoms kurti, tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti, ES
konkurencingumui didinti ir bendrai Europos mokslinių tyrimų erdvei formuoti.
Ji bus įgyvendinama 2021–2027 m. Tai jau
Nukelta į 5 p.
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Įstatyme įtvirtinta, kad fiziniams asmenims,
kuriems darbo santykių pagrindu buvo suteiktas valstybės nekilnojamasis turtas (gyvenamosios paskirties patalpos, butai ir
gyvenamosios paskirties statiniai) ir kurie
pastaruosius 5 metus neturi nuosavybės
teise kitų gyvenamosios paskirties patalpų,
butų ar gyvenamosios paskirties statinių,
prieš parduodant šį turtą turi būti pasiūlyta
jį įsigyti už pradinę aukciono kainą.
Lituanistinės mokyklos atlieka svarbią
funkciją lietuv ių b endr uomenėms
užsienyje. Su darbo vizitu Airijoje viešintis
Seimo Pirmininkas prof. dr. Viktoras Pranckietis sausio 19 d. lankėsi Airijos lietuvių
bendruomenės lituanistinėje mokyklėlėje
„Keturi vėjai“, kur susitiko su mokyklos
mokytojais ir vedė pamoką vyresniųjų klasių
moksleiviams.
„Lituanistinių mokyklėlių užsienyje
svarba, plėtojant lietuvybę, yra itin didelė,
ypač jei kalbame apie jaunosios išeivių kartos
lietuvių kalbos ir istorijos žinių palaikymą.
Džiaugiuosi sutikęs tiek smalsių tautiečių,
kurie laisvu metu susiburia bendrauti lietuviškai Lietuvai aktualiomis temomis. Tikiu,

kad taip lavėja ir jų tėveliai“, – teigia Seimo
Pirmininkas. Pasak parlamento vadovo,
tokios lietuviškos įstaigos yra labai svarbios
kovoje su dezinformacija ir melagingomis
naujienomis.
„Stiprios švietimo bendruomenės, kuriose yra mokomasi Lietuvos istorijos, minimos
atmintinos dienos ir valstybinės šventės,
užtikrina, kad visi užsienyje gyvenantys
lietuviai, ypač jaunieji, būtų sąmoningi ir kritiški melagingų naujienų ir dezinformacijos,
susijusios su Lietuva ir ES, srautui“, – teigia
Seimo Pirmininkas.
Sausio 19–21 d. Seimo Pirmininko
Viktoro Pranckiečio vadovaujama delegacija su darbo vizitu vieši į Dubline
(Airija), kur dalyvauja Airijos parlamento
šimtmečiui paminėti skirtuose oficialiuose
renginiuose.
Papildyti visuomenės informavimo
priemonėse draudžiamos skelbti informacijos atvejus. Seimas pradėjo svarstyti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcijos seniūno Ramūno Karbauskio
pristatytas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma perkelti į
nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas, susijusias su laisvo visuomenės informavimo
audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų

priėmimo iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių apribojimu.
Teikiamais pakeitimais numatoma papildyti atvejus, kai informaciją draudžiama
skelbti visuomenės informavimo priemonėse. Pagal siūlomas pataisas, visuomenės
informavimo priemonėse, be kitų atvejų,
būtų draudžiama skelbti informaciją, kurioje
skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, bandoma iškraipyti
Lietuvos Respublikos istorinę atmintį, skatinamas nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas
Lietuvos valstybe ir jos institucijomis, demokratine santvarka, krašto gynyba, siekiama
stiprinti tautines ir kultūrines takoskyras,
silpninti tautinę tapatybę ir pilietiškumą,
silpninti piliečių ryžtą ginti savo valstybę,
ar kitaip siekiama daryti prieš Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus
nukreiptą įtaką šalies demokratijos, rinkimų
procesams, partinei sistemai.
Taip pat būtų įtvirtintas draudimas skelbti informaciją, kurioje patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti narkotines ar
psichotropines medžiagas, sprogmenis ar
kitus gyvybei ir sveikatai pavojingus dalykus,
skatinamas kitoks visuomenės sveikatai ypač
pavojingas elgesys.
Informuoti visuomenę apie referendu-

mo dėl Konstitucijos 12 straipsnio keitimo
svarbą. Seimas po pateikimo pritarė nutarimo, kuriuo siūloma pavesti Vyriausybei
ar jos įgaliotai institucijai (institucijoms)
valstybės biudžeto lėšomis privalomojo referendumo dėl Konstitucijos 12 straipsnio
pakeitimo agitacijos laikotarpiu informuoti
visuomenę apie šiuo referendumu spręsti
teikiamo klausimo svarbą Valstybės ir Tautos
gyvenimui, projektui.
Privalomasis referendumas bus vykdomas 2019 m. gegužės 12 d. ir 2019 m.
gegužės 26 d. Lietuvos piliečiams bus siūloma apsispręsti dėl šio Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 12 straipsnio teksto:
„12 straipsnis. Lietuvos Respublikos
pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.
Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę,
įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus
Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus
atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos
Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais
atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali
būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus
konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato
konstitucinis įstatymas.“
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devintoji bendra ES mokslinių tyrimų ir
inovacijų programa.
„Europos horizonto“ programa ambicingesnė nei ankstesnės. Joje akcentuojami aukščiausio lygio moksliniai tyrimai, siekiant
spręsti globalias problemas ir kurti mokslu
grįstas inovacijas. Daug dėmesio skiriama
mokslo rezultatų perdavimui visuomenei ir
verslui. Programos tikslas – mokslą, verslą ir
visuomenę įtraukti į didelio masto veiklas –
misijas, siekiančias kovoti su vėžiu, mažinti
vandens užterštumą plastiku, kurti išmanius
miestus mažinant oro užterštumą, tvarias
apsirūpinimo maistu sistemas, prisitaikyti

K

prie klimato ir socialinių pokyčių. Būsimai
septynerių metų programai numatytas rekordinis biudžetas – 100 mlrd. eurų.
Būsimoji ES programa – labai svarbi
Lietuvos mokslininkams. Mažėjant ES struktūrinių fondų finansavimui, ši programa yra
viena iš pagrindinių mokslo finansavimo šaltinių šalia valstybės biudžeto lėšų. Lietuvos
dalyvavimo dabartinėje 2014–2020 m. ES
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
„Horizontas 2020“ sėkmės rodiklis – apie
12 proc., pagal jį užimame 24-ąją poziciją
iš 28 ES šalių narių. Tačiau pastebimos ir
teigiamos tendencijos: auga Lietuvos koordinuojamų projektų dalis, didėja mažų ir

vidutinių įmonių įsitraukimas į programą.
Mažą Lietuvos gaunamų lėšų kiekį lemia
tiek nacionalinės, tiek tarptautinės priežastys. Tai maži tyrėjų atlyginimai Lietuvoje, pagal kuriuos jiems skaičiuojamas
užmokestis ir dalyvaujant tarptautiniuose
„Horizonto“ projektuose, sąlyginai nedidelis tyrėjų aktyvumas, polinkis dažniau
rinktis nacionalinius ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamus projektus, nepakankama paraiškų kokybė, dideli konkursai.
Mūsų šaliai išlieka aktuali atskirtis tarp ES
senbuvių ir naujųjų valstybių narių: jei ES
senbuvių 15-tuko mokslininkai „Horizonto
2020“ konkursuose gauna apie 88 proc., tai

ES 13-tukui, į kurį įeina Lietuva, pavyksta
laimėti tik 4 proc. lėšų.
Lietuva derybose dėl 2021–2027 m. bendrosios programos „Europos Horizontas“
siekia, kad vienu iš programos tikslų taptų
inovacijų atotrūkio tarp ES valstybinių narių mažinimas ir aukščiausio lygio tyrimų
skatinimas visoje ES. Būtinos konkrečios
priemonės, kurios užtikrintų platesnį dalyvavimą, padidintų programos atvirumą
ir prieinamumą dalyviams iš naujojo ES
13-tuko, stiprintų bendradarbiavimą tarp
senųjų ir naujųjų ES valstybių. Parengta pagal

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyriaus pranešimus

Neįprastas maisto produktas sulaukė pripažinimo

auno technologijos universiteto
(KTU) Cheminės technologijos fakulteto mokslininkų grupė, vadovaujama prof. Daiva Leskauskaitės ir bendradarbiaudama su pasaulinio garso šefu Alanu
Coxonu, sukūrė molekulinės gastronomijos
produktą, kurį puikiai įvertino gurmanai iš
viso pasaulio. Molekulinė gastronomija –
tai sritis, kur susitinka maisto gamyba ir
mokslas, gilinamasi ne į biologinę maisto
funkciją, bet siekiama ištirti ir paaiškinti
chemines produktų virsmo priežastis. Ruošiant tokį maistą, vyksta neįprasti fizikiniai
ir cheminiai procesai, o netradiciniai skonių
junginiai ir patiekimo būdai gali nustebinti
net ir patyrusius gurmanus. Molekulinės
gastronomijos populiarumas įgauna didžiulį
pagreitį ir neaplenkia garsiausių pasaulio
restoranų virtuvių.

Molekulinės gastronomijos produktas valgomi spalvoti rutuliukai. KTU nuotr.

Pasaulyje puikiai žinomas šefas A. Coxonas, gegužės mėnesį skaitydamas pranešimą
KTU organizuojamoje „FOODBALT2018“
konferencijoje, pasiūlė sukurti produktą,
kuriame būtų panaudotas pagal jo senovinę

receptūrą sukurtas alaus actas „AleGar“.
Pats produktas – spalvoti rutuliukai, kurių
viršutinis sluoksnis primena spalvotą blizgią
plėvelę, yra pagamintas iš valgomų, visiškai
natūralių medžiagų. Ši plėvelė nepraleidžia
kvapo ir neišduoda paslapties, kas yra rutuliuko viduje. Į jų vidų gali būti dedamas
įvairus įdaras, kuris taip pat paruošiamas
specialiomis technologijomis.
„Pristatyta idėja – pakeistos tekstūros
(tinka ir rijimo problemų turintiems vartotojams), tik iš natūralių komponentų, vizualiai
patraukliai atrodantis produktas. Tokį produktą galima suformuoti pagal labai įvairius
vartotojo poreikius, naudoti įvairias spalvas
ir skonį – mėsos, žuvies, daržovių, kruopų,
su skirtinga maistine verte“, – paaiškino
KTU docentė Milda Keršienė. Pripažinimo
sulaukusių rutuliukų įdaro pagrindui buvo

panaudotas sūris. Rutuliukų idėją pasiūlė
maisto mokslą ir technologijas studijuojantis
Marius Užupis.

Tikimasi pristatyti rinkai

A. Coxonas turėjo galimybę pamatyti
ir paragauti šio produkto. Puikiai įvertinęs
idėją, jis pristatė ją Didžiosios Britanijos ambasados Paryžiuje organizuotame renginyje.
Jis vyko pasaulinio maisto kongreso „SIAL
Paris 2018“ metu ir buvo skirtas įvairių šalių
ambasadų, prekybos tinklų bei gamintojų
atstovus supažindinti su inovatyviais maisto
produktais. „Tai buvo labai sėkmingas produkto pristatymas. Sulaukėme daug teigiamų
pastebėjimų iš Prancūzijos šefų“, – įspūdžiais
Nukelta į 9 p.

6

Mokslo Lietuva

2019 m. sausio 27 d. Nr. 2 (623)

Legendinio matematiko Jono Matulionio gyvenimas:
graudžiai sunki pradžia ir užtarnauta garbė
Po studijų dirbo banke, tačiau po poros
metų paliko darbą, nes jautė, kad turi pašaukimą pedagogikai. Svajonė ėmė pildytis 1933
m., kai J. Matulionis gavo žinią, kad Raseinių gimnazijoje mokytojas Balys Sipavičius
netrukus bus išleistas į pensiją ir lieka laisva
matematikos mokytojo vieta. Kaip vėliau
teigė moksleiviai, „mokytojaujant B. Sipavičiui, buvome „atsipalaidavę“, o, sulaukę
J. Matulionio, puolėme mokytis algebros“.
Ilgais rudens ir žiemos vakarais J. Matulionio kambarėlio langas švietė iki vėlyvos nakties, o lentynėlė pildėsi pedagogine
literatūra, profesiniais leidiniais, žurnalais.
Maždaug po 2 metų J. Matulionis buvo perkeltas į Vilkaviškio dr. J. Basanavičiaus gimnaziją, o vėliau atvyko į Kauno technologijos
universitetą, kur dirbo 50 metų.

Matulionis – laikinasis Raseinių vidurinės mokyklos direktorius (1940)

Gintarė Miliauskaitė

P

raėjo 112 metų nuo tada, kai gimė
Lietuvos matematikas ir pedagogas
prof. Jonas Matulionis. Daug metų dabartiniame Kauno technologijos universitete
(KTU) dirbęs J. Matulionis 1950 m. parašė
ir išleido 80 spaudos lankų apimties dvitomį
„Aukštosios matematikos“ vadovėlį. Ši knyga
du dešimtmečius buvo vienintelis aukštosios
matematikos vadovėlis lietuvių kalba, skirtas
aukštųjų technikos mokyklų studentams.
Iki mokslo pasiekimų J. Matulionio gyvenimas nebuvo lengvas, tačiau, nepaisant
sunkumų, svajonė įgyti išsilavinimą ir tapti
pedagogu buvo svarbesnė už viską.

Gyvenimo išbandymai užklupo anksti

Prof. J. Matulionis gimė 1906 m. Maskvoje, tačiau būdamas 3 ar 4 metų kartu su tėvais
grįžo į Lietuvą. Pirmas raides pažino tuomet
buvusioje Utenos pradžios mokykloje. „Turėjau didelį palinkimą „prie rašto“. Motina,
tai įvertindama, ryžosi iš paskutiniųjų leisti
toliau į mokslus“, – išliko autentiškas prof. J.
Matulionio vaikystės aidas.
Vienas didžiausių sunkumų profesorių
užklupo kiek vėliau. Apie gyvenimo tarpsnį
Antakalniuose liko jo prisiminimai apie suvokimą, kas yra šventa, aukai prilygstančią
motinos meilę ir ką reiškia jos netekti. „Visas

sunkumas užgriuvo, kai mirė motina, palikdama mane 13 metų. Po motinos mirties
patekau giminių „prieglobstin“ piemenauti
ir ūkio darbams dirbti“, – liudija paties J.
Matulionio prisiminimai. „Už tai išsiprašiau, kad žiemą leistų į mokyklą. Gyvenimas
buvo nepaprastai sunkus. Iš ryto nepavalgęs
eidavau iš kaimo į mokyklą už 5 kilometrų.
Grįžęs turėdavau dirbti įvairius ūkio darbus.
Pamokas ruošdavau pertraukų metu, nes
neturėjau vadovėlių.“

Kruvinomis kojomis į Panevėžį

Nepaisydamas sunkumų, J. Matulionis visada puoselėjo svajonę siekti mokslo.
„Saulės“ progimnazijos Mokytojų tarybos
protokoluose jo pavardė paminėta ne kartą – keliamas į aukštesniąją klasę, reiškiamas
pagyrimas. „Matulioniukas matematikos
uždavinius kremta lyg riešutus“, – sakydavęs
jo mokytojas J. Kanapeckas.
Deja, sunkumai ir toliau neapleido jaunojo J. Matulionio. „<...> Baigęs progimnaziją – 5 klases, turėjau pasirinkti: arba
pildyti grįžusio iš Amerikos tėvo valią, arba
siekti mokslo savo jėgomis. Pasirinkau antrą
kelią. Su 30 litų turto iškeliavau Panevėžin...
Išėjau pėsčias. Atėjau trečią parą kruvinomis
kojomis.“
Įstoti į Panevėžio valstybinę gimnaziją
galėjo toli gražu ne kiekvienas norintis. Iš
kartu su J. Matulioniu stojusių devynių žmonių į gimnaziją pateko tik keturi. „Graudžiai
sunki buvo pradžia. Badavau, bet mokslo
nemečiau, pirmą kartą papietavau, kai išlaikiau pirmą egzaminą... Su tėviške santykiai
liko nutraukti. Gyvenau iš pamokų“, – rašyta
vienoje iš J. Matulionio autobiografijų. Gelbėjo kava, kurią per pertrauką į koridorių
didžiuliame virdulyje atnešdavo iš gimnazijos virtuvės. Moksleiviai apylinkių miškuose
pririnkdavo maišelius ąžuolo gilių, kurių
užtekdavo kavai visą žiemą.

Metė darbą banke, kad mokytojautų

Jonas Matulionis Palangoje (1970)

Nepaisant sudėtingo jaunystės laikotarpio, jis atkakliai žengė vis arčiau ir arčiau
savo svajonės. Galiausiai, Lietuvos universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto Matematikos ir fizikos skyriaus 1930-ujų laidos
nuotraukoje regime ir J. Matulionį.

Legenda tapęs matematikas

J. Matulionio 80-mečio jubiliejaus proga
parengtame buklete-sveikinime rašoma:
„Savo garbingą šventę jubiliatas pasitinka
tarp studentų, nes toks tikrasis jo gyvenimo
pašaukimas – mokyti.“ Kaip prisiminė dr. D.
Ivanskytė-Plukienė, tai buvo didelė ir graži
šventė, kai Pirmųjų rūmų Didžioji amfiteatrinė auditorija lūžo nuo svečių gausos.
Užsitarnauti tokią pagarbą ir populiarumą gali tik neeilinė asmenybė, o profesorius
Jonas Matulionis buvo būtent toks – jis buvo
individualistas, mažai kalbantis, susikaupęs
savyje, nors artimai bendraujant galėjo ir
mėgo nuoširdžiai pasišnekėti. Įžeistas ar
skaudinamas retai pakeldavo balsą, dažniausiai tylėdavo. Sunki vaikystė ir jaunystė, kieti
sovietiniai laikai užgrūdino valią, išmokė J.
Matulionį budrumo ir atsargumo. Profe-

Venecijoje, Šv. Morkaus aikštėje (Italija,
1939 m.)

sorius mirė 1993 m. birželio 7 d., eidamas
88-uosius gyvenimo metus.
KTU, dar jam gyvam esant, pradėjo rengti pirmuosius jo vardo respublikinio masto
jaunųjų matematikų konkursus. 2019 m.
sausio 26 d. KTU Matematikos ir gamtos
mokslų fakultete vyks jubiliejinis, 30-asis
nacionalinis prof. Jono Matulionio jaunųjų
matematikų konkursas, skirtas 9–12 klasių
moksleiviams, kuriame gabiausieji išbandys
savo matematines žinias ir analitinį mąstymą. Parengta pagal žurnalisto, istoriko Juozo

Stražnicko knygą „Matematikas Jonas Matulionis.
Gyvenimo stotys“.

Su auklėtiniais prie senosios Raseinių gimnazijos. Nuotraukos iš Juozo Stražnicko knygos

NAUJI MOKSLO TEMATIKOS LEIDINIAI
Naujas „Lietuvos mokslų akademijos žinių“ numeris

Lyda Milošienė

I

nformaciniame leidinyje 2019 m. Nr. 1
(87) skaitykite:
-- veiklą pradėjo jaunoji akademija;
-- LMA prezidento ir prezidiumo veikla;
-- LMA narių visuotiniame susirinkime;

-- renginiai, konferencijos, akademiniai skaitymai;
-- LMA Vrublevskių bibliotekoje;
-- LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai;
-- žymius mokslininkus prisimenant;
-- mokslininkų pripažinimo ženklai.
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MOKSLO ATRADIMAI

Arminas Šileikis

Tyrimai Gedimino kalno šlaituose

Kaip unikalų radinį archeologė įvardija XIII
a. pradžia datuojamą centrinėje Prancūzijoje
buvusiose Limožo dirbtuvėse pagamintą
relikvijoriaus apkalą.

„Įtampos tikrai buvo. Dirbome ir kai lijo,
ir kai snigo, ir kai gruntas čiuožė. Dirbome
tikrai ekstremaliomis sąlygomis. Kartais
tyrimus tekdavo stabdyti dėl saugos reikalavimų“, – pasakoja archeologė Dovilė Baltramiejūnaitė. Kol viena archeologų grupė
kasinėjo Gedimino kalno aikštelę, kurioje
buvo rasti 1863 m. sukilimo dalyvių palaikai,
kita tyrinėjo kalno šlaitus. Tyrimai užtruko
daugiau nei metus ir nebuvo lengvi: „Gedimino kalno šlaitai labai statūs. Bendravome
su laipiotojais, jie pamokė, kaip tinkamai
ir saugiai naudotis virvėmis. Kiekvienas
archeologinis objektas turi savitą tyrimų specifiką, o ši tikrai buvo išskirtinė. Pavyzdžiui,
gyvenvietę ar kapinyną tyrinėtume visai
kitaip. O čia – nestabilūs šlaitai, kuriuose gali
susidaryti nuošliaužos. Įtampos tikrai buvo.“

Tyrimus vykdė dviem etapais

Gedimino kalnas yra kultūros paveldo
objektas, todėl, vykdant darbus, kurių metu
yra kasama žemė, turi dalyvauti ir archeologai. „Tyrimų eigą diktavo nuošliaužos.
Susidarius naujai nuošliaužai ar jai jau nuslinkus, turėdavome būti toje vietoje dar prieš
pasirodant darbininkams arba kartu su jais.
Juk nežinome, kas glūdi po žeme. Paviršiuje
atrodo, kad nieko nėra išlikę, bet gal ten slypi
kultūrinių sluoksnių likučiai, mūrai ar kiti
archeologijai vertingi objektai, radiniai? Ne
visi Vilniaus miesto planai, ne visi rašytiniai
šaltiniai rodo, kas skirtingais amžiais galėjo
būti ant Gedimino kalno. Archeologams buvo
privalu prižiūrėti, kad nebūtų pažeista kas
nors vertinga“, – pasakoja D. Baltramiejūnaitė.

Šlaituose rado ir mūrų
fragmentų, ir žmonių kapaviečių

XVI a. grindinys ir XVII a. žmogaus kapas. VšĮ „Archeologijos centras“ nuotr.

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalno
aikštelėje vyko dviem etapais: vieni buvo
vykdomi šlaituose, o kiti – specialioje grunto
saugojimo aikštelėje, į kurią vežė nuošliaužų
gruntą. „Aikštelėje gruntą sijojome, tikrinome metalo ieškikliu. Pirminiais duomenimis, pertikrinome apie 6 tūkst. kubinių metrų grunto“, – skaičius pateikia archeologė.

Radinių įvairovė

Po metus trukusių tyrimų dabar D. Baltramiejūnaitė gali pasakyti, kad ne visi kalno
šlaitai buvo turtingi radinių. Kai kurie šlaitai
pažeisti laiko ir nepalankių gamtos sąlygų,
kiti – nuošliaužų. „Tyrinėdami pastebėjome, kad kai kurie šlaitai stipriai pažeisti

nuolatinės erozijos, – toks yra pietrytinis
šlaitas, geologiniai paviršiai čia – visai negiliai, pietiniame šlaite esančioje įgriuvoje
greičiausiai susikaupę pietinio bokšto griuvenų sluoksniai. Daugiausia radinių pateikė
šiaurės vakarų šlaitas, ten aptikome ilgos
Gedimino kalno istorijos pėdsakų. Apskritai
visi archeologiniai radiniai labai pasiskirstę
laike ir datuojami nuo V iki XX amžiaus“, –
pasakojo archeologė.
Tarp ankstyviausių radinių – klajoklių
genčių strėlių trisparniai antgaliai. Archeologams pavyko rasti ir viduramžius bei
kovas su kryžiuočiais menančių radinių:
lanko ir arbaleto strėlių antgalių, sviedinių.
Bene didžiausią visų radinių dalį sudaro
gilzės, šoviniai, šovinių degikliai, kulkos.

„Šlaituose radome ir skirtingo laikotarpio žmonių palaidojimų. Pagrindinė rastų
kapų dalis siejama su XVII amžiaus viduriu,
kai vyko karai su Maskva. Antropologai nustatė, kad tai 20–40 metų vyrai. Iš tų kapų,
kurie išliko nepažeisti, matyti, kad žmonės palaidoti tvarkingai, tačiau be įkapių.
Tik prie kelių iš jų rastos karstų vinys. Prie
vieno rasta moneta. Vis dėlto prie palaikų
aptikti radiniai nebūtinai su jais susiję, dėl
nuošliaužų kai kas galėjo ir susimaišyti.
Radome ir vieną vaiko kapą, greičiausiai jis
buvo laidotas sėdom. Dar neišsiaiškinome,
kokiam laikotarpiui priskirti šiuos palaikus“, – įsimintiniausius atradimus apibūdino
archeologė.
D. Baltramiejūnaitė išskiria ir kitą radinių grupę – mūrų liekanas. Vieni iš jų – pietrytiniame šlaite – galėtų būti Algirdo laikų
(XIV a.), o kiti – šiauriniame šlaite – Vytauto
laikų (XV a.). Archeologės teigimu, Gedimino kalno raida yra labai ilga ir sudėtinga,
apima laikotarpius tarp I tūkstantmečio prieš
Kristų iki pat šių dienų. Turimi šaltiniai dar
neatskleidžia visų istorinių periodų. Pavyzdžiui, negalima tvirtai teigti, kad kalnas
buvo naudojamas VIII–XII a., taip pat nėra
galutinai aišku, kada statyti ir kaip atrodė
pirmieji kalno mūrai. Tyrinėti dar tikrai yra
ką. Autorius yra Lietuvos nacionalinio muziejaus

Viešųjų ryšių specialistas

MOKSLO NAUJIENOS

Galima prailginti naujos kartos saulės elementų gyvavimą

KTU prof. Vytautas Getautis. Justinos
Šuminaitės nuotr.

M

okslininkai nuolat ieško galimybių, kaip saulės energiją išnaudoti
kuo pigiau ir efektyviau. Neseniai
grupė Kauno technologijos universiteto
(KTU) chemikų, kartu su Vilniaus univer-

siteto ir Šveicarijos federalinio technologijų
instituto Lozanoje fizikais, nustatė priežastį,
kodėl, laikui bėgant, mažėja perovskitinių
saulės elementų efektyvumas, ir pasiūlė
veiksmingus problemos sprendimo būdus.
Perovskitiniai saulės elementai sulaukia
nemažai susidomėjimo dėl pigių medžiagų ir
sąlyginai paprasto gamybos proceso, tačiau
jie vis dar yra tik pakeliui į rinką. Tai lemia
nepakankamas šių elementų stabilumas
ir sąlyginai trumpas veikimo laikas. KTU
Cheminės technologijos fakulteto profesoriaus Vytauto Getaučio teigimu, tai lemia
skirtingas funkcijas atliekančių medžiagų,
iš kurių sudarytas saulės elementas, sąveika. KTU chemikai pirmą kartą atkreipė
dėmesį į organinio puslaidininkio ir priedo,
naudojamo saulės elementų veikimui pagerinti, cheminę reakciją. „Iškėlėme hipotezę,
kad 4-tret-butilpiridinas, kuris yra vienas
iš įprastai naudojamų priedų perovskitinių
saulės elementų efektyvumui gerinti, reaguoja su p-tipo organiniais puslaidininkiais. Dėl
šios reakcijos saulės elemento efektyvumas
mažėja, nes susiformuoja mažesnio laidumo medžiagos – piridino – dariniai. Tai
sutrumpina elemento gyvavimo trukmę“, –
paaiškina prof. V. Getautis.

Pirmiausia KTU chemikai susintetino ir identifikavo šiuos piridino darinius,
kurie potencialiai galėtų mažinti veikimo
efektyvumą. Tuomet Šveicarijos federalinio
technologijų instituto fizikų komanda, vadovaujama profesoriaus Mohammado Khaya
Nazeeruddino, patvirtino tokių produktų
buvimą senuose perovskitiniuose saulės
elementuose ir įrodė neigiamą jų poveikį jų
gyvavimo trukmei. „Kelių mėnesių senumo
elementuose šių produktų koncentracija
yra labai maža. Tačiau pats kenksmingų
medžiagų aptikimas paaiškino, kodėl mažėja
prietaiso efektyvumas. Tai atveria naujas galimybes kurti ilgalaikius ir stabilius perovski-

KTU Chemijos technologijos fakultete

Iliustracija prof. Vytauto Getaučio
straipsniui žurnale „Journal of Chemical
Materials“

tinius saulės elementus“, – sako V. Getautis.
Mokslininkai pateikia keletą šios problemos sprendimo būdų. Vienas jų – naudoti
mažiau reaktingus, prie azoto atomo turinčius šakotos struktūros funkcines grupes,
piridino darinius. Kita numatoma galimybė – pakeisti puslaidininkių molekulinę
struktūrą taip, kad jie nereaguotų su 4-tretbutilpiridinu. KTU mokslininkų atradimai
buvo publikuojami straipsnyje, paskelbtame
prestižiniame leidinyje „Journal of Chemical
Materials“. Parengta pagal KTU Komunikacijos

departamento pranešimą
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LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE

Grafo Henriko de Broel-Platerio knygos

Dr. Daiva Narbutienė

L

ietuvos mokslų akademijos (LMA)
Vrublevskių bibliotekoje 2018 m.
gruodžio 28 – 2019 m. sausio 30 d.
veikia paroda „Nedoras grafas ir advokatas
Vrublevskis: vienos bibliotekos pėdsakais“,
skirta Tado Vrublevskio 160-osioms gimimo metinėms. Šia paroda praveriame
duris į LMA Vrublevskių bibliotekos istoriją,
daugiau dėmesio skirdami laikotarpiui iki
jos įsteigimo 1912 m. ir slėpiningam XX a.
pradžios Vilniaus kolekcininkų ir bibliofilų
pasauliui.
Iš tėvų Tadas Stanislovas Vrublevskis
(1858 11 08 – 1925 07 03) paveldėjo kažkiek
knygų ir rankraščių, tilpusių į dvi spintas. Šį
rinkinį jis dar iki Pirmojo pasaulinio karo
smarkiai išplėtė, įsigijęs grafo Juzefo de Bro-

el-Platerio, Juzefo Cechanovičiaus, Juzefo
ir Jano Veisenhofų, Juzefo Bielinskio ir kai
kurių kitų asmenų bibliotekas ar paskiras
reikšmingas kolekcijas.
Vienas iš tokių asmenų, pardavusių Vrublevskiui savo asmeninę biblioteką, buvo
grafas Henrikas de Broel-Plateris (1868 04
22 ar 23 – po 1926). Apie jį daug nežinome.
Genealoginės studijos apie Platerių giminę
autorius Simonas Konarskis nurodo, kad
grafas buvo I austrų ulonų pulko rezervo
karininkas. Jis taip pat mini jį turėjus tą
garsios Platerių Kraslavos dvaro bibliotekos
dalį, kurią sudarė knygos iš „XVI–XVIII
a. prancūzų ir lenkų literatūrų“ (Kraslava – dab. to paties pavadinimo savivaldybės
centras, esantis Latvijos Respublikoje šalia
sienos su Rusijos Federacija).
1907 m. pradžioje patikėtinis Vrublevskiui pranešė, kad grafas Plateris norėtų advokatui parduoti savo asmeninę biblioteką. Ją
sudarė beveik 7 tūkst. leidinių. Didesnė jų
dalis, tilpusi į 84 pakus, buvo saugoma Vilniuje, kur grafas tuo metu gyveno. Kažkiek
knygų buvo likusios grafui priklausiusiame
Pustinios dvare (vietovė netoli Kraslavos).
Susipažinęs su bibliotekos katalogu, Vrublevskis iš grafo 1907 m. spalio 30 d. už 2,5
tūkst. aukso rublių nupirko jo rinkinius.
Tada Vrublevskio butą pasiekė tik dalis įsigytų leidinių. Nors ir žadėjo, grafas neatsiuntė

Grafo Henriko de Broel-Platerio knygos
Vrublevskių bibliotekoje

Pustinios dvare saugotos bibliotekos likučių,
be to, kelis šimtus vertingiausių knygų nuo
Vrublevskio nuslėpė, kad galėtų pasiūlyti

kitiems pirkėjams. 1908 m. gegužės 13 d.
Vrublevskis netgi pagrasino grafui teismu,
jei šis jam neatiduosiąs likusių knygų.
Atrodo, kad grafo tai neišgąsdino, nes jau
tų pačių metų vasarą iš Varšuvos antikvaro
Hieronymo Wilderio Vrublevskis gavo žinią, kad grafas jam pasiūlė įsigyti nemažai
vertingų leidinių. Wilderis juos nupirko,
o paskui pardavė Krasinskių ordinacijos
bibliotekai. Vrublevskis gavo iš Wilderio
parduotų knygų sąrašą.
Universalaus turinio Pustinios dvaro
bibliotekoje būta itin vertingų leidinių: Viljamo Šekspyro, Džono Miltono, Moljero, Voltero, Frydricho Šilerio, Adomo Mickevičiaus
kūrinių, Jano Dlugošo, Petro Roizijaus, Petro
Skargos, Jano Amoso Komenskio, Bartošo
Paprockio, Kasparo Neseckio knygų, keletą
garsiausių Karlo Linėjaus botanikos darbų,
Motiejaus Dogelio, Stanislovo Bonifaco
Jundzilo, Andriaus Sniadeckio, Liudviko
Heinricho Bojanaus, kai kurių kitų Vilniaus
universiteto profesorių veikalų. Lieka tik
apgailestauti, kad ne visi iš jų pateko į Vrublevskio rankas. Tai, ką jis gavo iš grafo ir
kas išliko iki mūsų dienų, šiandien sudaro
LMA Vrublevskių bibliotekos senųjų spaudinių aukso fondą. Be kitų dalykų, iš grafo
Vrublevskis įsigijo Jono Radvano Radviliadą
ir kitus reikšmingus lituanikos dokumentus.

TAUTOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Aistė Veverskytė

S

Studentų gyvenimas beveik prieš 100 metų

tudentų gyvenimas visada buvo apaugęs mitais. Nuo mamos kotletų, įdėtų
į krepšį, iki išmanių viražų, siekiant
pergudrauti net ir pačius griežčiausius dėstytojus. Nuo paskutinės nakties prieš egzaminą
iki pačių ekstremaliausių „fuksų“ krikštynų.
Tačiau ar įsivaizduojate, kaip gyveno studentai prieškario Lietuvoje – Pirmojoje Respublikoje? „Yra dalykų, kurie nesikeičia“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU)
muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė,
pasakojusi apie studentų gyvenimą prieš
100 metų.
Pasak A. Veilentienės, keičiasi studentų
kartos, tačiau žinių troškimas, noras linksmintis ar maištauti vienija jas, lyg bendra
gija. Kiekvienoje epochoje tai įgauna naujas
formas. „Studentija visais laikais buvo ta jėga,
kuri skatindavo visuomenės pokyčius“, – teigia istorikė, kuri pasidalijo žiniomis, archyvų
radiniais ir rekonstravo tarpukario Lietuvos
studentų gyvenimo epizodus. Dabar Tarptautinė studentų diena minima lapkričio 17
d., tačiau prieškariu Lietuvos studentai savo
dieną švęsdavo vasario 15-ąją.

Studijos universitete – prabangos dalykas

A. Veilentienės teigimu, lyginant su šiais
laikais, Pirmojoje Respublikoje aukštąjį iš-

Kauno technologijos universiteto
muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė

silavinimą įgijusių žmonių skaičius buvo
gerokai kuklesnis. Pavyzdžiui, Kaune 1922
m. vasarį įkurtas Lietuvos universitetas,
KTU pirmtakas, į platųjį pasaulį iki 1940-ųjų
išleido apie 3 tūkst. absolventų. Per metus
Lietuvos universitete vidutiniškai studijuodavo apie 1,5 tūkst. studentų. Dabar į Lietuvos aukštąsias mokyklas kasmet vidutiniškai
įstoja apie 30 tūkst. pirmakursių. „Aukštasis
mokslas buvo pasiekiamas ne kiekvienai

šeimai, kurios tais laikais buvo itin gausios.
Paprastai ūkininkai studijuoti išleisdavo gabiausią šeimoje vaiką“, – patikslina istorijos
mokslų daktarė A. Veilentienė.
Dėl įvairių priežasčių – finansų stokos,
ligų, viliojančių darbo pasiūlymų, neišlaikytų egzaminų, šeiminių aplinkybių – mokslus
baigdavo toli gražu ne visi. Moterys dažniausiai rinkdavosi specialybes, kurios siejosi
su motiniška globa. Mergaitės dažniausiai
planuodavo, baigusios mokslus, tapti mokytojomis ar medikėmis. Šiose specialybėse
merginos sudarė nuo 39 iki 47 proc. Prieškariu itin reta svajojo tapti inžiniere.
Beje, istorijos ratas kartojasi: ir to meto
visuomenė išgyveno etapą, kai daugelis žavėjosi teisės arba medicinos mokslais, nes
šios specialybės buvo pačios populiariausios
ir kartu leido lengviau pelnytis duoną, verčiantis privačia praktika. Stojantieji apskritai
rečiau rinkdavosi technologinius mokslus, o
pati mažiausia buvo Matematikos ir gamtos
mokslų fakulteto bendruomenė.

Patys inicijuodavo tarptautinius mainus

Paskaitoje kalbantis dėstytojas ir būrys
klausančių studentų – tokia klasikinė mokymosi forma buvo būdinga tuo metu. Nors,
kaip ir šiandien, būta seminarų, eksperimentų laboratorijose, besimokantieji praktikavosi realiose darbo vietose. Pavyzdžiui,
tarpukariu studentų atstovybės iniciatyva

su kolegomis iš užsienio buvo suorganizuoti
tarptautiniai mainai. Jų metu lietuviai atliko
praktiką Suomijos, Čekoslovakijos, Latvijos
įmonėse, o tenykščiai studentai važiavo į
Lietuvą. Tarptautinėje aplinkoje įgytą patirtį
vertino ir paramą teikė Vyriausybė – mainams stipendijas steigė Susisiekimo, Vidaus
reikalų ir kitos ministerijos.
Pasak A. Veilentienės, besikuriančioje
Lietuvoje trūko vadovėlių lietuvių kalba,
todėl universiteto dėstytojai neretai per naktis rengdavo straipsnius, rašydavo knygas,
kad tik užpildytų mokomosios medžiagos
spragas. Ne vienas Lietuvos šviesuolis už
tokį darbą buvo įvertintas mokslo laipsniu.
Parengtus vadovėlius įsigyti galėjo ne visi
studentai, todėl dažnas mokytis patraukdavo
į sausakimšą biblioteką. Joje akademinio jaunimo niekada netrūko, o kai kuriomis dienomis visi norintys netilpdavo. „Studentiškoje
to meto spaudoje yra išlikusių humoristinių
eiliuotų kūrinių. Juose studentai liedavo
nuoskaudas ir pašiepdavo gudruolius, kurie
pasidėdavo portfelius skaityklose ir dingdavo taip veltui užimdami vietas“, – pasakoja
istorikė.

Dėstytojai organizuodavo
konspektų leidybą

Dažniausiai paskaitose dėstytojai diktuodavo, o studentai konspektuodavo. SuNukelta į 10 p.
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NAUJOS KNYGOS

Janina Valančiūtė

Š

Vytautas Kleiza – dviejų dešimtmečių ministras

iemet, sausio 30 d. docentui Vytautui
Antanui Kleizai būtų sukakę 100 metų.
Bet jau dešimtmetis, kai jo nebėra tarp
mūsų. V. Kleiza buvo ilgametis sveikatos
apsaugos ministras (1960–1980 m.), savo
darbui ir pacientams atsidavęs gydytojas chirurgas. Dirbo Kauno Raudonojo Kryžiaus
ligoninėje, Kauno klinikose, Respublikinėje
Šiaulių ligoninėje, Vilniaus respublikinėje
ligoninėje, Vilniaus miesto 1-ojoje tarybinėje klinikinėje ligoninėje, Vilniaus miesto
Antakalnio klinikinėje ligoninėje, Lietuvos
onkologijos institute, Santariškių klinikose.
V. Kleiza yra sakęs: „Daug pasitenkinimo
man atnešė šis darbas, t. y. tarnystė ligoniui,
ir galiu drąsiai pasakyti – ši profesija yra
mano laimės talismanas.“
V. Kleiza – inkstų transplantacijos pradininkas Lietuvoje. 1974 m. kartu su Baliu
Dainiu atliko pirmąją inksto transplantaciją

iš gyvo donoro. Jam einant sveikatos apsaugos ministro pareigas, suprojektuotos ir pastatytos ligoninės didžiuosiuose miestuose ir
rajonuose, ambulatorijos kaimuose, išugdyti
kvalifikuoti specialistai.
Dešimtosios V. Kleizos mirties metinės
buvo paminėtos prieš metus Lietuvos medicinos bibliotekoje organizuotoje prisiminimų popietėje. 2018 m. parengta ir išleista
knyga, kurioje sudėti kolegų, artimųjų, jį pažinojusių žmonių atsiminimai ir mokslinės
veiklos bei literatūros apie jį bibliografija. Iš
viso 527 šaltiniai. Pirmoji publikacija – pranešimas Respublikinės onkologų konferencijos medžiagoje (1957).
Bibliografijoje užfiksuoti 369 moksliniai
darbai: straipsniai apie chirurginį skrandžio, krūties ir skydliaukės vėžio gydymą,
organų transplantaciją, medicinos mokslų
kandidato disertacija „Skydliaukės funkcinės
būklės tyrimas žymėtu J 131 tiroksinu ir žymėtu J 131 trijodo tironinu‘‘ (1966), knygos

Knygos viršelis

Doc. dr. Jūratės Sučylaitės eilėraščių knygos sutiktuvės

Janina Valančiūtė

P

„Sveikatos apsauga Lietuvoje 1917–1967“
(1968), Organų persodinimas“ (su Baliu
Dainiu, 1978), „Apie organų persodinimą“ (su Baliu Dainiu, 1980), „Inkstų vėžys“
(1998) ir kt. Taip pat paminėti 42 išradimai
ir racionalizaciniai pasiūlymai (kai kurie su
bendraautoriais).
Bibliografiją sudarė Lietuvos medicinos
bibliotekos Leidybos sektoriaus vedėja, bibliografė Danutė Malakauskienė. Atsiminimais
knygoje apie doc. Vytautą Kleizą pasidalino
Povilas Rimkus, Balys Dainys, Edmundas
Baltakis, Jurgis Brėdikis, Leokadija Maižiešytė, Juozas Olekas, Gediminas Rimdeika,
Regimantas Skarulis, Audrė Srėbalienė, Dalia Triponienė, sūnus Vytautas Kleiza, dukra
Dalia Zeleckienė, anūkės Rasa Petkevičienė ir Inga Rakštelienė. Leidinyje pateiktos
nuotraukos iš šeimos asmeninio archyvo.
Jose – V. Kleiza su artimaisiais, kolegomis,
darbo ir laisvalaikio akimirkos.

raėjusių metų pabaigoje Lietuvos medicinos bibliotekoje įvyko poezijos,
muzikos ir pokalbių vakaras „Saulės
spindulį gaudo šauksmas gyventi“, kuriame
buvo pristatytas rašytojos, gydytojos psichiatrės, Klaipėdos universiteto docentės
Jūratės Sučylaitės eilėraščių rinkinys „Laimės
vaikas“. Skambėjo autorės skaitomos eilės,
Auksės Bakanienės ir Agnės Talmantaitės
atliekamos dainos ir meditatyvinė muzika.
Medicinos bibliotekoje su J. Sučylaite
teko susitikti jau kelintą kartą. Čia ji kalbėjo apie poetinę terapiją, kūrybinį rašymą.
2014 m. prieš Kūčias pristatė poezijos knygą
„Žodžio laukai“. Yra išleidusi trylika savo kūrybos knygų, monografiją „Poetikos terapija
psichiatrinėje reabilitacijoje“ (2012), kartu
su bendraautore parengė metodinę knygą.
Šią terapiją taikanti autorė teigia: „Poetinė
terapija gali padėti visiems, kuriems reikia
išgyventi vienokią ar kitokią kančią, ir net
sveikiesiems, norintiems geriau pažinti save
ir dvasiškai augti. <...> Kūrybiškos veiklos

Atkelta iš 5 p.

metodų reikia visiems. Net ir sveikiems,
kad padėtų augti.“ J. Sučylaitė apdovanota
JAV Nacionalinės poezijos terapijos asociacijos Arturo Lernerio pionieriaus ženklu
už šios terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir
Rytų Europoje.
Nuo pirmojo eseistikos rinkinio „Tebūnie žmogus“ (1990 m.), lyrikos, apysakų,
apsakymų, romano „Susitikimai su ragana“
(2002) iki paskutinio eilėraščių rinkinio dominuoja žmogaus vidinis monologas ir akistata su jį supančia tikrove. Šią poezijos knygą
J. Sučylaitė pradeda eilėraščiu „Klausimas“:

Naujosios knygos „Laumės vaikas“ autorė
doc. dr. Jūratė Sučylaitė

Linkstu ir atsitiesiu su žole
ir augu su beržais,
man atversta
vaiski dangaus knyga,
debesų žodyne –
kiekviena raidė
auksu siuvinėta.
<...>
Kuria spalva žėruoti
likimas skyrė man?

Knygos viršelis. Janinos Valančiūtės nuotr.

Neįprastas maisto produktas sulaukė pripažinimo

dalijosi A. Coxonas, tikintis, kad produktą
galima pristatyti ir pasaulinei rinkai.

Stengiasi nustebinti

Prie idėjos kūrimo prisidėjęs studentas
Marius Užupis jau antrus metus darbuojasi
Lietuvos restoranuose. Jo teigimu, Lietuvoje
molekulinė gastronomija įgauna pagreitį,
nes vis daugiau maitinimo įstaigų bando
patraukti vartotojų dėmesį, išsiskirti, o tai
padaryti – nėra lengva. „XXI amžiuje sukurti kažką dar neragauto yra labai sunku.

Tačiau pateikti kitaip tai, kas jau pamėgta,
pasinaudojant molekulinės gastronomijos
technologijomis, yra puikus būdas išsiskirti
iš kitų“, – sako M. Užupis. Pasak jo, lankytojams patiekus neįprastos išvaizdos, netikėto
skonio produktus, žmonių reakcijos būna
įvairios – vieni nori išmėginti iš karto, net
neklausdami, ką ragauja, kitus tenka ilgiau
įtikinėti. „Žmones visada sužavi netikėtumas. Tai lyg meno forma, kuri visapusiškai atsiskleidžia tik paragavus. Šiais laikais
svarbu suintriguoti vartotoją, nes vietų, kur
galima nueiti skaniai pavalgyti, netrūksta.“

Tai – ateities virtuvės pagrindas?

M. Keršienė taip pat sutinka, kad molekulinė gastronomija ateityje populiarės:
„Molekulinės gastronomijos sritis orientuota
į personalizuotą mitybą, kurios ateitį pranašauja daugelis mokslininkų.“
KTU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, kuriame maisto technologai mokosi ir
molekulinės gastronomijos pagrindų. Studentai maisto mokslo žinias gali taikyti inovatyvių produktų kūrimui. Pasak M. Keršienės, studentai išklausys kursus „Molekulinės

maisto technologijos“ ir „Specialioji mityba
ir sveikata“ bei turės galimybę molekulinės
gastronomijos praktikos metu patys sukurti
molekulinės gastronomijos produktą, kuris
pasižymės ir tam tikromis personalizuotai
mitybai būdingomis savybėmis.
„Svarbu, kad studentai ne tik gebėtų suprasti maisto ruošimo procesą, bet ir, pasitelkę jaunatvišką originalumą, drąsiai kurtų
neįprastus, originalius, išskirtinių bruožų
produktus, – pažymi KTU docentė – Tikimės,
kad nauja molekulinės gastronomijos studijų
sritis paskatins mokslo keliu žengiančius studentus atrasti ir kurti maistą ateičiai.“
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Studentų gyvenimas beveik prieš 100 metų

Matematikos-gamtos fakulteto studentas K. Baršauskas studijoms užsidirbo privačiomis
matematikos pamokomis (1927 m.)
Atkelta iš 8 p.

manesni paskaitų užrašus daugindavo specialiu prietaisu – rotoprintu. „Įdomu, kad
tarpukario Kaune klestėjo nedideli verslai,
kai paskaitų konspektai būdavo atspausdi-

kuri su kai kuriais pakitimais pasiekė ir
šiandieną. Paskaitos būdavo išdėstomos per
du semestrus, studentų pasiekimai vertinti
balais nuo 1 iki 5. Tais laikais egzaminų sesijų
nebuvo, studentai dėstytojui atsiskaitydavo
individualiai. „Atsirasdavo bėdžių, kurie

Korporacijos „Filiae Lithuaniae“ iškilmingo posėdžio prezidiumas (1929 m.)

Nors oficialiai mokslų trukmė universitete būdavo penkeri metai, neretai studentai studijuodavo gerokai ilgiau, ypač
tiksliuosius ar techninės pakraipos mokslus.
A. Veilentienės duomenimis, tuometiniame
Technikos fakultete studentai realiai studijas
baigdavo per 8–9 metus, o kai kurie užtrukdavo net iki dešimtmečio.
Sėkmingai įveikęs sunkumus, jaunimas
pasiekdavo diplominių darbų gynimo etapą.
Viešuosiuose studentų diplominių darbų
gynimuose dalyvaudavo gausi akademinė
bendruomenė. Pasak KTU istorikės, būta
atvejų, kai apie diplominių gynimų datas
skelbė plačioji spauda, o visuomenės dėmesio ypač susilaukdavo būsimųjų architektų
darbai.

Studentai turėjo suktis, kad
išgyventų

Diplominių projektų gynimas Technikos fakultete (1938 m.)

nami ir pardavinėjami kitiems. Tuo vertėsi
studentų draugijos, atskiri jų kooperatyvai.
Kai kurie dėstytojai konspektų „leidybą“ inicijuodavo patys“, – pasakoja A. Veilentienė.
Tarpukario Lietuvoje galiojo studijų tvarka,

neatsiskaitydavo laiku, ir akademinės skolos
slėgdavo nuo pirmo iki paskutinio kurso.
Tokiems būdavo sunkiausia prisikasti iki
diplominio darbo“, – priduria KTU muziejaus vadovė.

Prof. Steponas Kolupaila su studentais prie Nemuno mokomosios išvykos metu (1938 m.)

Tarpukario universitete per metus mokslas, nepriklausomai nuo studijų, kainavo 150
litų. Tais laikais už tiek ūkininkas įpirkdavo
melžiamą karvę. Mokesčio išimtį turėjo
Lietuvos kovose už Nepriklausomybę dalyvavę ir Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti
asmenys, kuriems valstybė garantuodavo
nemokamą aukštąjį mokslą.
Pragyvenimas mieste buvo brangus,
todėl dažną gelbėdavo iš kaimo tėvų parūpintas maistas. A. Veilentienė pasakoja,
kad tarpukariu universitetas bendrabučių
neturėjo, todėl patiems reikėdavo nuomotis
būstą. Studentai neveltėdžiaudavo ir bandydavo pinigų užsidirbti patys. Geriausiai sek-

davosi inžinieriams, kurių tuometės Lietuvos
pramonėje labai trūko. Dažnas šios srities
studentas įsidarbindavo, dar mokydamasis
universitete.
Populiariausias tarp studentų buvo korepetitoriaus darbas. Akademinį jaunimą
noriai samdydavo labiau pasiturinčios šeimos, kad studentai pagelbėtų mokytis jų
vaikams – gimnazistams. Retesniais atvejais
studentas privačiai mokydavo kitą studentą.
„Apskritai studentų tarpusavio ryšiai
buvo glaudesni, daugelis jų priklausė įvairioms studentų korporacijoms, sambūriams“, – teigia A. Veilentienė. Jos žiniomis,
tarpukario Lietuvoje veikė beveik 140 įvairių
studentus vienijusių organizacijų. Didžioji jų
dalis – studentiškos vyrų ir moterų korporacijos, kurias įsteigti galėjo tik ne mažiau
kaip 25 nariai. Pasak KTU muziejaus vadovės, studentų korporacijų tradicija į Lietuvą
atėjo iš germaniškų universitetų, kuriuose
ankstesnėms Lietuvos inteligentų kartoms
buvo tekę ragauti mokslo.
Įdomu, kad tokio tipo organizacijos inicijuodavo studentams reikalingas paslaugas:
steigė arba nuomojo patalpas studentų kirpykloms, siuvykloms, valgykloms, knygynams.
Verslu užsiimdavo patys studentai arba jie
susirasdavo tuo suinteresuotus miestiečius.
Tarp didžiausių studentų organizacijų
buvo ateitininkai ir neolituanai. Abi organizacijos buvo gana įtakingos, turėjo atskirus rūmus, kuriuose vykdavo susirinkimai, ceremonijos, šventės. (Pabaiga – kitame

numeryje)

Studentų ateitininkų korporacijos „Grandis“ valdyba (1935–1936 m.). Centre –
pirmininkas Juozas Linkaitis
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KRONIKA

S

ausio 7 d. Lietuvos kariuomenės Kauno
įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Padėkos popietė,
kurią organizavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vasiliauskas. Seimo
nario padėka įteikta ir visuomenininkui,
asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“
pirmininkui, asociacijos RUNE MEDIA
(Europos etninės žiniasklaidos žurnalistų
asociacijos) tikrajam nariui, „Mokslo Lietuvos“ nuolatiniam talkininkui dr. Raimundui
Kaminskui.

Padėka visuomenininkui

Padėka dr. Raimundui Kaminskui

Klaida ant paminklo

Vytautas Navaitis
ai Vladas Greičius kreipėsi dėl rekordo registravimo apie ilgiausiai viešai
nepastebėtą klaidą, Lietuvos rekordus registruojantiems ekspertams teko tirti
pateiktą paraišką. Paaiškėjo, kad ant Vinco
Grybo sukurto paminklo Vincui Kudirkai
yra ne viena klaida.
Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio
31 d., o ant paminklo iškalta data skelbia,
kad jis pasaulį išvydo 1856 m. lapkričio
31 d., tačiau šios dienos lapkritis neturi.
Taigi, klaidingi ir metai, ir mėnuo. Kadangi
pirmapradį autoriaus darbą keisti draudžia
autorinių ir gretutinių teisių įstatymas, apie
šias klaidas skelbia šalia paminklo pastatyta
informacinė lentelė.
Paminklų su klaidomis V. Kudirkai yra ir
daugiau. Ant paminklo Tauragėje „Tautišką
giesmę“ sudaro tik du posmeliai ir autorystę skelbia užrašas „V. Kudirka“. Nors 1898
m. laikraštyje „Varpas“ Nr. 6 pirmą kartą
paskelbtame kūrinyje yra keturi posmai, o
autorystė nurodyta taip: „Gaidą ir žodžius
sudėstė V. K.“

K

Lentelė su tikslia V. Kudirkos gimimo data.
Vlado Greičiaus nuotr.

MOKSLO RENGINIAI

8-oji tarptautinė tarpdisciplininė
mokslinė konferencija
REGIONAS: istorija, kultūra, kalba
2019 m. kovo 28–29 d.
Šiauliai

Daktaro Vinco Kudirkos paminklas
Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.)

Klaidų ant Vincui Kudirkai skirtų paminklų yra ne tik Lietuvoje, bet ir JAV. Pavyzdžiui,
ant 1961 m. Čikagoje pastatyto paminklo
„Tautiška giesmė“ ne tik sutrumpinta, bet ir
iškraipyta prasmė: vietoje žodžių „Tegul saulė
Lietuvoj“ įrašyta „Tegul saulė Lietuvos“.
Mums „Tautiškos giesmės“ žodžiai ypač
svarbūs šiomis dienomis. Jie pasako, ką daryti, kad pasaulyje išliktumėme kaip tauta su
savo kalba, kultūra ir teritorija. „Tautiškoje
giesmėje“ V. Kudirka ragina tautą, kiekvieną
mūsų kurti šviesią ir teisingą Lietuvą čia, o
ne kažkur kitur, kad čia viešpatautų vien dorybė, dvasinė kultūra ir meilė Lietuvai. Todėl
daug reikšmingiau būtų, jei šalia paminklų
atsirastų „Tautiškos giesmės“ priesakų aiškinimas, o ne klaidos akcentavimas.

Konferencija Vytauto Antano Kleizos
100-osioms gimimo metinėms

K

Renginio dalyviai

viečiame į mokslinę praktinę konferenciją „Lietuvos sveikatos apsaugos raida“,
skirtą Vytauto Antano Kleizos 100-osioms gimimo metinėms. Konferencija
vyks vasario 1 d. 10 val. VU Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje (Čiurlionio
g. 21, Vilnius). Konferencijos organizatoriai: VU Medicinos fakultetas ir Lietuvos
medicinos biblioteka.

H

Humanitarinių tyrimų centras

umanitarinių tyrimų centras, vykdydamas tarpdisciplininius regiono
istorijos, kultūros, kalbos, paveldo, atminties tyrimus, 2019 m. kovo 28–29 d. rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę
konferenciją „Regionas: istorija, kultūra,
kalba“. Konferencijoje kviečiame dalyvauti
įvairių sričių mokslininkus ir aptarti tiriamąjį objektą skirtingais aspektais.
Siūloma konferencijos pranešimų tematika:
• Regiono tyrimų metodologijos ir metodai.
• Regionai istorijos tyrimuose.
• Kultūrinė ir komunikacinė atmintis regione.
• Regioninė politika.
• Regionai etnologijos, antropologijos,
etnografijos ir kultūros tyrimuose.
• Regioninė tapatybė, mentalitetas, savimonė.
• Lingvistinė regiono samprata, teritoriniai
ir socialiniai dialektai, kalbos ypatumai.
• Regioninė literatūra ir regioninis kūrėjas.
• Tradicinio ir šiuolaikinio taikomojo ir
vaizduojamojo meno raiška regionuose.
• Dizaino sektoriaus plėtros galimybės regionuose.

• Regionai neformalaus meninio ugdymo
kontekste.
• Muzikinio folkloro specifika regionuose.
• Profesionaliosios muzikos kūrimo, sklaidos ir percepcijos ypatumai regionuose.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų,
rusų.
Konferencijos dalyvio mokestis – 30 eurų
(mokama pavedimu):
Gavėjas – VšĮ Šiaulių universitetas,
A. s. LT767180000000141119,
AB „Šiaulių bankas“,
Banko kodas – 71800,
Įmokos kodas – 1824,
Įmonės kodas – 111951345,
Mokėjimo paskirtis:
Konferencijos „Regionas: istorija,
kultūra, kalba“ dalyvio mokestis.
Dalyvio, už kurį mokamas mokestis,
vardas, pavardė.
Dalyvių anketų su pranešimo anotacija
(200–300 žodžių) lauksime iki 2019 m.
vasario 25 d.
Anketas siųsti adresu su.siaures.lietuva@
gmail.com
Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki kovo 15 d.
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IN MEMORIAM

S

ausio 11 d., eidamas 93 metus, po
sunkios ligos mirė žymus Lietuvos
matematikas, ilgametis Vilniaus pedagoginio instituto (vėliau – universiteto)
Matematikos metodikos katedros dėstytojas
docentas daktaras Jonas Teišerskis.
J. Teišerskis gimė 1926 m. spalio 12 d.
Raseinių r. Leonavos kaime. Baigęs gimnaziją,
1949 m. jis pradėjo dirbti Prienų vidurinėje
mokykloje matematikos mokytoju ir mokymo dalies vedėju. Tuo pat metu studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute,
kurį baigė 1954 m., įgydamas matematikos ir
fizikos mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1954 m.
J. Teišerskis dirbo Vilniaus pedagoginiame
institute: iš pradžių – vyresniuoju dėstytoju

Doc. dr. Jonas Teišerskis
1926 10 12 – 2019 01 11

Algebros ir elementarinės matematikos katedroje, o nuo 1957 m. spalio 1 d. – Matematikos metodikos katedroje. Šioje katedroje jis
dirbo iki išėjimo į pensiją 2006 m.
Jonas Teišerskis buvo darbštus, pareigingas pedagogas, dėstė įvairius matematikos metodikos ir mokyklinės matematikos
kursus, vadovavo studentų pedagoginėms
praktikoms, kursiniams ir diplominiams
darbams. Jis labai mylėjo studentus ir buvo
jų mylimas bei gerbiamas už aukšto lygio
paskaitas, atsidavimą darbui, geranoriškumą, pagarbą ir dėmesį studentams.
J. Teišerskis palaikė glaudžius ryšius su
mokyklomis, skaitė paskaitas mokytojams,
dalyvavo rengiant mokinių matematikos

olimpiadas. Taip pat skaitė pranešimus
mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir kitose
šalyse. Moksliniuose žurnaluose paskelbė
apie 50 straipsnių įvairiais matematikos
metodikos klausimais. Parengė „Algebros
mokymo metodikos“ vadovėlį, skirtą aukštųjų mokyklų studentams, kuriame aprėpė ir
kitus matematikos mokymo metodikos klausimus. Vadovėlyje išnagrinėti pagrindiniai
aritmetikos ir algebros mokymo metodai
vidurinėje mokykloje, ypatingą dėmesį skiriant loginį mąstymą lavinančioms užduotims. Jo kartu su Ričardu Razmu ir Vladu
Vitkumi parašytas „Matematikos uždavinynas 11–12 klasėms“ susilaukė keleto leidimų
ir tarp mokytojų yra populiarus iki šiol. J.

Profesorius Kęstutis Miškinis
1932 12 03 – 2019 01 22

S

ausio 22 d., eidamas 88 metus, mirė
vienas iškiliausių Lietuvos edukologų,
sporto veikėjas, habilituotas socialinių
mokslų daktaras, buvęs Vilniaus valstybinio
pedagoginio instituto absolventas profesorius Kęstutis Miškinis.
Profesorius Kęstas Miškinis gimė 1932
m. gruodžio 3 d. Meteliuose, Alytaus apskr.
Mokėsi Senosios Varėnos mokykloje, 1952
m. baigė Seirijų gimnaziją, 1956 m. su pagyrimu – Lietuvos kūno kultūros instituto
Pedagogikos fakultetą.
1956–1959 m. mokytojavo Kauno 6-ojoje vidurinėje mokykloje. 1957–1960 m. –
„Spartako“ sporto draugijos bokso treneris.
1959–1961 m. – Kauno S. Nėries vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas.
1961–1979 m. – Kauno 7-osios vidurinės
mokyklos direktorius. 1968 m. baigė Vil-

niaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos
ir literatūros fakultetą. 1972–1975 m. mokėsi
mokytojų kvalifikacijos instituto aspirantūroje. 1975 m. apgynė pedagogikos mokslų
kandidato disertaciją.
Nuo 1979 m. dėstė Lietuvos kūno kultūros institute (nuo 1999 m. – Lietuvos kūno
kultūros akademija), 1979–1991 m. – Pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas, 1994–1995 m. – akademinių reikalų
prorektorius, 1995–2001 m. – rektorius.
Nuo 1988 m. – profesorius. 1991 m. stažavosi Sandvikos aukštojoje vadybos kolegijoje (Norvegijoje), 1998 m. – Tūro, 2000
m. – Liuksemburgo universitete. Nuo 2001
m. – habilituotas socialinių mokslų daktaras.
2002–2007 m. – ir Kauno technologijos universiteto bei Šiaulių universiteto dėstytojas,
profesorius.
1978–1992 m. vadovavo Kauno miesto
pedagogų draugijai. 1998–2001 m. – Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto
prezidentas, nuo 2001 m. – viceprezidentas.
1999–2011 m. – Lietuvos olimpinės akademijos viceprezidentas, 2006 m. – akademikas. 2004–2011 m. – Lietuvos sporto mokslo
tarybos pirmininkas.
Apdovanojimai: IOC prizas „Sportas ir
pedagogika“ (1999), Kūno kultūros ir sporto
departamento medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1997, 2000), LTOK Olimpinė
žvaigždė (2001), Kūno kultūros ir sporto
departamento Pirmojo laipsnio ordinas „Už
nuopelnus Lietuvos sportui (2007) ir kt.
Profesorius Kęstutis Miškinis parašė vadovėlius: „Vadovavimo mokyklai pagrindai“

(1987), „Trenerio pedagoginio meistriškumo
pagrindai“ (1988), „Šeimos pedagogika“
(1983), „Trenerio etika“ (1998), „Sporto
pedagogikos pagrindai“ (2002). Kitos profesoriaus plunksnai priklausančios knygos:
„Prie mokyklos vairo (1982), „Šimtas atsakymų tėvams“ (1985), monografija „Kūno
kultūros ir sporto specialistų rengimo tobulinimas“ (2000), „Šeima žmogaus gyvenime“
(2003), „Trenerio veiklos optimizavimas“ (su

Teišerskis ilgus metus buvo fakulteto tarybos
narys, ėjo prodekano pareigas, buvo įvairių
darbo grupių ir komisijų narys. Už aktyvią
pedagoginę, mokslinę ir metodinę veiklą
1989 m. jam buvo suteiktas docento vardas.
J. Teišerskis buvo tvirtas Lietuvos patriotas, visa savo veikla rodė meilę Lietuvai.
Sunkiais priespaudos metais nesilankstė
oficialiai valdžiai, oriai vykdė savo misiją – rengti mokytojus Lietuvos mokykloms.
Reikšdami gilią užuojautą velionio artimiesiems ir kolegoms dėl netekties, tikime,
kad šviesus Jono Teišerskio prisiminimas
ilgam išliks artimųjų, bendražygių ir visų
jį pažinojusiųjų atmintyje. LEU alumnai,
bendradarbiai ir buvę studentai.

E. Skyriumi, 2005), „Šeima pasaulio šalių
kultūrose“ (2006), „Trenerio pagalbininkas“
(2007), „Apie trenerius, sportą ir sportininkus“ (2010).
Profesoriaus Kęsto Miškinio atminimas
liks visų jį pažinojusių širdyse. Šią netekties
valandą reiškiame gilią užuojautą velionio
artimiesiems, draugams, kolegoms.
Lietuvos sporto asociacija
Lietuvos edukologijos universiteto alumnai

Lietuvos mokslininkų sąjungos
narių ir pageidaujančių jais tapti
dėmesiui
M

aloniai prašome Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) narių sumokėti LMS nario
metinį mokestį (3 eurus), jei dar nesate sumokėję. Nauji nariai moka 6 eurus (3 eurų
stojamąjį ir 3 eurų metinį mokestį).
Mokestį galima sumokėti LMS būstinėje, J. Basanavičiaus g. 6, Vilniuje, dėl laiko susitarus
telefonu (8 5) 261 6775 ar el. paštu zita@lms.lt, arba pavedimu:
Gavėjas – Lietuvos mokslininkų sąjunga
Gavėjo sąskaita – LT707300010002449695
Gavėjo kodas – 111959769.
Jei sistema siūlys perduoti gavėjui Jūsų asmens kodą, galite atsisakyti – pavedimui pakanka Jūsų vardo ir pavardės.
Mokėjimo paskirtis – Nario mokestis
Suma – 3 eurai (jei mokate tik metinį mokestį) arba 6 eurai (jei mokate ir stojamąjį).
Kreipiamės į visus LMS narius ir rėmėjus, pildant šių metų mokesčių deklaracijas,
skirti 2 proc. paramą LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGAI. Šiemet organizuodami
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, kurio rengimui kol kas neskirta lėšų,
būsime labai dėkingi už kiekvieną eurą. Lietuvos mokslininkų sąjunga

Lietuvos mokslininkų laikraščio projektui „Akademinės bendruomenės indėlis į mokslinės informacijos sklaidos ir populiarinimo sistemą“ vykdyti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2019 m. skyrė 8 tūkst. eurų.
„Mokslo Lietuvos“ redakcija
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