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KRONIKA

Išrinktas Lietuvos mokslų akademijos prezidentas

S

palio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos
narių visuotiniame susirinkime Lietuvos mokslų akademijos prezidentu
ketverių metų kadencijai išrinktas LMA
tikrasis narys, habilituotas fizinių mokslų
daktaras profesorius Jūras Banys.
Jūras Banys gimė 1962 m. gruodžio 30
d. Vilniuje. 1980 m. baigė Vilniaus m. 9-ąją
vidurinę mokyklą, 1985 m. – su pagyrimu
Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1990
m. baigęs aspirantūrą Vilniaus universitete,
apgynė daktaro disertaciją, 2000 m. – habilituoto daktaro disertaciją. 2000 m. suteiktas docento vardas, 2003 m. Vilniaus
universitete suteiktas profesoriaus vardas.
Tais pačiais metais tapo Lietuvos mokslų
akademijos Povilo Brazdžiūno premijos
laureatu, o 2002 m. – Lietuvos mokslo premijos laureatu.
Darbo patirtis: 1990–1996 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros mokslo darbuotojas; 1996–
2003 m. – šios katedros vyresnysis mokslo
darbuotojas; 2003–2007 m. – vyriausiasis
mokslo darbuotojas; nuo 2003 m. Fizikos

fakulteto Radiofizikos katedros profesorius;
2003–2007 m. – Vilniaus universiteto Fizikos
fakulteto dekanas; 2007–2012 m. – Vilniaus
universiteto mokslo reikalų prorektorius;
2012–2015 m. ėjo Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas, 2015 – Radiofizikos katedros vedėjas.
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
gardelės dinamika, feroelektra, struktūriniai
faziniai virsmai, dipoliniai stiklai, relaksoriai, dielektrinė spektroskopija, multiferoikai
ir kt. Paskelbė per 300 mokslinių straipsnių.
Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Rusijoje, Anglijoje,
Italijoje, Latvijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, JAV ir kt.
Narystė mokslinėse organizacijose:
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys,
Latvijos mokslų akademijos užsienio narys,
Saksonijos (Vokietija) mokslų akademijos
narys korespondentas, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys, žurnalo „Lithuanian
Journal of Physics“ redkolegijos narys. Europos polinių dielektrikų taikymo komiteto narys, Europos feroelektrikų komiteto

KTU prof. Arminas Ragauskas

SIAME NUMERYJE

Naujasis Lietuvos mokslų akademijos
prezidentas Jūras Banys. LMA nuotr.

narys, Europos elektrokeramikų komiteto
narys, Pasaulio feroelektrikų komiteto narys, AMPERO grupės komiteto narys, IEEE
FerroCom narys.

Aukštojo mokslo reforma. Kur link judame?

V

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Andriejus Stančikas susitikime su
Aleksandro Stulginskio universiteto
bendruomene. ASU nuotr.

demiją), pasiryžęs jungtis su VDU.
„Nors šiuo laikotarpiu gavome ir kitą,
alternatyvų – susijungimo su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu – pasiūlymą, apsvarstę visus „už“ ir „prieš“, visi svarbiau-

si universiteto akademiniai padaliniai su
savo bendruomenėmis vienbalsiai pritarė
ASU susijungimui su Vytauto Didžiojo
Nukelta į 2 p.

Malonūs skaitytojai

K

viečiame prenumeruoti Lietuvos mokslininkų laikraštį „Mokslo Lietuva“, leidžiamą
nuo 1989 metų. Šis laikraštis skirtas ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei,
visiems, kurie domisi mokslo raida, gyvenantiems tiek Lietuvoje, tiek ir bet kurioje kitoje
pasaulio šalyje.
Galite užsisakyti:
1) spausdintą laikraštį „Mokslo Lietuva“ Lietuvos pašto skyriuose arba jo internetinėje
svetainėje „prenumeruok.lt“, kurį gausite įprastiniu paštu,
2) elektroninę laikraščio „Mokslo Lietuva“ versiją (PDF formatu), kuri bus atsiųsta
elektroniniu paštu.
Prenumeratą galima apmokėti, naudojantis elektronine bankininkyste arba banko
skyriuje. Aprašymą, kaip užsisakyti „Mokslo Lietuvą“, rasite apsilankę laikraščio svetainėje
http://mokslolietuva.lt/ ir dešinėje pasirinkę nuorodą „Mokslo Lietuvos prenumerata“.
Tikimės, kad „Mokslo Lietuva“ visada bus laukiama Jūsų namuose.
Kviečiame Jus lankytis ir Lietuvos mokslininkų sąjungos svetainėje http://lms.lt/.

Su geriausiais linkėjimais
„Mokslo Lietuvos“ redakcija

1–2 p.

Tarptautinis apdovanojimas – profesoriui Arminui
2 p.
Ragauskui
Seimo narys Stasys
Tumėnas: ar Lietuvai
nebereikia lituanistikos?

2, 4 p.

LIETUVOS UNIVERSITETŲ SISTEMOS ATEITIS

iešumoje lyg ir pritilus kalboms
apie aukštojo mokslo pertvarką, pagal kurią šalyje turėtų kone perpus
sumažėti valstybinių universitetų, darbai
pačiuose universitetuose nesustojo, o kai
kur jau įgauna apčiuopiamas formas. Bene
pirmieji ėmęsi derybinio proceso ir pertvarkos darbų – Aleksandro Stulginskio ir
Vytauto Didžiojo universitetai savo krypties
nekeičia – ASU lygiateisiškumo pagrindu,
išlaikant autonominį ir vientisą darinį (aka-

Universitetų tinklo
pertvarka

Mes tarp Europos Sąjungos
3 p.
„antrarūšių“ narių?
Tęsiame diskusiją apie
regioninės politikos
5, 6 p.
labirintus
Lietuvos universitetuose

6–7 p.

J. Greimo 100-ųjų gimimo
8–9 p.
metinių renginiai
Paskutinė profesoriaus
Valdo Pruskaus monografija

10 p.

Apie dailės kūrinių kolekcijos katalogą ir gydymą be
vaistų

10–11 p.

Popietė „Spėję dalintis
12 p.
pasauliu“
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Aukštojo mokslo reforma. Kur link judame?

universitetu“, – sako ASU rektorius prof.
Antanas Maziliauskas. Šį sprendimą spalio
4 d. patvirtino ASU senatas, o spalio 5 d.
jam vienbalsiai pritarė ir universiteto taryba.
„Šiuo susijungimu siektume abipusės
naudos ir bendros sinergijos, studijų ir
mokslo kokybės bei aukštų rezultatų įgyvendinant savo numatytas misijas, tačiau ar
mūsų pasirinktas scenarijus bus įgyvendintas, priklausys nuo Vyriausybės ir Švietimo
ir mokslo ministerijos numatyto reformos
projekto. Mūsų bendruomenė pasisakė už

ASU integracijos su VDU „in corpore“ modelį – su visomis dabar vykdomomis mokslo
ir studijų sritimis, tiesiogiai tarnaujančiomis
kaimo plėtros, žemės ūkio ir miško sektoriui.
Svarbu, kad, svarstant visos šalies aukštojo mokslo modelį, nebūtų pamiršti ir šalies
regionų raidos bei kaimo plėtros prioritetai, taip pat žemės ūkio sektoriaus plėtros
tendencijos ir perspektyvos, sudaromos
sąlygos motyvuotiems regionų ir kaimiškųjų
vietovių vaikams įgyti aukštąjį universitetinį
išsilavinimą ir baigus studijas grįžti dirbti į
savo regioną, o ne išvažiuoti kelti ekonomikos lygį į platųjį pasaulį.

ASU numato atlikti vidinius tobulinimus
ir mobilizuoti savo žmogiškuosius išteklius
dėl sėkmingo bendro darbo. Universitetas
turi viziją dėl mažesnio skaičiaus išgrynintų studijų programų, atliepiančių kaimo
plėtros, žemės ūkio ir miškininkystės sričių
poreikius ir tendencijas. Žemės ūkio gamyba neįmanoma ne tik be tiesiogiai ūkiuose
ir bendrovėse reikalingų agronomijos ir
kitų žemės ūkio specialistų, bet ir be žemės
ūkiui svarbių žemėtvarkos, žemės ūkio ir
kaimo vandentvarkos, modernių žemės
ūkio mašinų ir technologijų specialistų.
Žemės ūkio sektoriui pasaulyje ir Lietuvoje

sparčiai orientuojantis į išteklius tausojantį
ir precizinį ūkininkavimą, biomasės panaudojimą maisto, alternatyvios energetikos
ir ne maisto produktams, bioekonomiką,
reikalingi specialistai, turintys biomasės
inžinerijos ir jos panaudojimo, žemės ūkio
duomenų valdymo, skaitmeninių technologijų kūrimo, žemės ūkio ir bioekonomikos
verslo, logistikos, ekonomikos, vadybos,
kaimo plėtros ir viešojo administravimo
kompetencijas“, – sako A. Maziliauskas.
Parengta pagal ASU Viešųjų ryšių ir rinkodaros
skyriaus pranešimą

LIETUVOS MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMAS

Tarptautinis apdovanojimas – profesoriui Arminui Ragauskui

Erika Paliulytė

supratus, kad vyksta toks sutrikimas, reikia
kuo skubiau imtis priemonių ir padaryti šį
procesą kuo trumpesnį. „Reikia tuoj pat stebėti visą smegenų veiklą ir jose vykstančius
pakitimus. Mūsų sukurtos technologijos leidžia matyti, kas vyksta pažeistose smegenyse
operacijos metu, ir išvengti per ilgų kraujotakos sutrikimų“, – pažymi A. Ragauskas.

L

ietuvių mokslininkų atlikta klinikinė
studija ir pagal jos rezultatus parašytas straipsnis apie sunkiai pažeistų
žmogaus smegenų sutrikdymų šalinimą
pelnė tarptautinį pripažinimą: jis ne tik
publikuotas JAV Neurochirurgų kongreso
(angl. The Congress of Neurological Surgeons)
prestižiniame žurnale „Neurosurgery“, bet ir
pelnė apdovanojimą šios medicininės organizacijos kasmetiniame susitikime Bostone.
Už geriausią metų mokslinį straipsnį buvo
apdovanotas vienas jo autorių Kauno technologijos universiteto Sveikatos telematikos
mokslo instituto vadovas ir mokslininkas
Arminas Ragauskas.
JAV Neurochirurgų kongreso apdovanojimai teikiami kiekvienais metais 4–5
žmonėms pagal skirtingas specialybes. Lietuvių mokslininkų komandos veikla buvo
įvertinta neurotraumos ir intensyviosios
terapijos srityje. Kartu su kolegomis profesorius A. Ragauskas atskleidė problemos

JAV Neurochirurgų kongreso
apdovanojimas. KTU nuotr.

Dr. Stasys Tumėnas

S

usidaro įspūdis, kad gyvename iškreiptų veidrodžių karalystės, o tiksliau – vertybinės erozijos, neaiškumo
ir neapibrėžtumo laikais. Piliečiai sutrikę,
nesusigaudo ar nepasirengę susivokti, kada
juos pasiekia tiesa, o kada deklaruojamoji
„tiesa“ tėra informacinio karo vaisius, skleidžiamas, tarkim, šių dienų Lietuvos istorinės
tiesos falsifikuotojos, mūsų dienų barakudos,
lūpomis ir rašytiniais tekstais.

Apdovanojimas – už ilgametę patirtį

Prof. Arminas Ragauskas Bostone

sprendimą, kuris keičia suvokimą apie pažeistų smegenų veiklą. Mokslininkai parodė,
kas vyksta paciento smegenyse, kai jos yra
sunkiai sužeidžiamos, ir kaip suvaldyti sutrikimus, kad žmogus po avarijos išgyventų.
„Atlikdami tyrimus, pastebėjome, kad galima valdyti neilgus smegenų autoreguliacijos
sutrikdymus, todėl juos reikia kiek įmanoma
sutrumpinti“, – pastebi KTU profesorius.

Paneigė iki šiol egzistuojančius požiūrius

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje
ligoninėje atlikdamas klinikinę studiją su

trauminiais pacientais, prof. A. Ragauskas su
kolegomis išsiaiškino, kaip, operuojant pažeistas smegenis, galima valdyti kraujotakos
sutrikdymus. KTU mokslininkas pasakoja,
kad remiantis visuotinai pripažintu suvokimu, būtina reaguoti tiek į trumpesnius, tiek
į ilgesnius smegenų sutrikimus ir į visus juos
atsižvelgiant daryti integruotus diagnostinius ir prognostinius sprendimus.
„Mūsų atlikti tyrimai parodė, kad, gydant
pacientą ir siekiant išvengti mirties, svarbu
identifikuoti vienintelį per ilgą smegenų
kraujotakos autoreguliacijos sutrikdymą“, –
teigia A. Ragauskas. Pasak profesoriaus,

GOOD BYE, LITUANISTIK(C)A?
Viena, kai tokios barakudos, po 1990-ųjų
išvykusios iš Lietuvos į Ameriką, ten apgaudinėdavo turtingus lietuvius pensininkus,
žadėdavusios jiems savo begalinę tautinę
meilę, ir visai kas kita, kai prisidengus sovietinių tardytojų, kankintojų užrašais ar net
istoriko vardu, mėginama revizuoti mūsų
istoriją. Bet kalbame šiandien ne apie tai.
Kalbame apie kažkodėl nutylimą, dozuojamą arba apeinamą Valstybės nacionalinio saugumo strategiją, apie veiklą, kurios
apraiškos kažkodėl tiesiogiai nebūna įvar-

dijamos nacionalinio saugumo griovimu.
Priminsiu, kad 2017 m. sausį LR Seimo nariai (106 balsavo „už“, o tik vienas susilaikė)
patvirtino Nacionalinio saugumo strategiją,
tiksliau, jos naująją, patobulintą ir papildytą
redakciją (Nr. XIII-202), kurioje kalbama
ne tik apie kibernetines grėsmes, nesaugios
branduolinės energetikos plėtojimą greta
Lietuvos sienų, apie korupciją, bet ir apie
„vertybių krizę“.
V strategijos skyriuje aptarti Nacionalinio saugumo politikos prioritetai ir uždavi-

Prestižinis JAV Neurochirurgų kongreso apdovanojimas KTU profesoriui buvo
netikėtumas. Nors straipsnis buvo rašomas
kartu su kolegomis, A. Ragauskas vienintelis
apdovanotas už savo ilgamečio darbo patirtį
sveikatos telematikos mokslo srityje. Prie
straipsnio rašymo apie klinikinės studijos
rezultatus prisidėjo visa mokslininkų ir tyrėjų komanda: Vilniaus universiteto profesorius Saulius Ročka, Respublikinės Vilniaus
universitetinės ligoninės neurochirurgas
Aidanas Preikšaitis, KTU mokslų daktarai
Vytautas Petkus, Solventa Krakauskaitė ir
Romanas Chomskis. Taip pat prisidėjo Harvardo ir Belfasto universitetų profesorius
KTU garbės daktaras Teodoro Forcht Dagi.
Prof. A. Ragauskas prisimena, kad idėja
atlikti tokius tyrimus kilo jau seniai, tačiau
prireikė laiko, kol kartu su bendraminčiais
buvo atlikta klinikinė studija, gautas finansavimas, surinktas reikiamas kiekis pacientų
duomenų ir atlikta analizė, patvirtinanti
iškeltas hipotezes. „Tai yra puikus pavyzdys,
kaip galima generuoti pasaulinės klasės
mokslą, dirbant kartu technologams ir medikams“, – sako prof. A. Ragauskas.

niai, tarp kurių išvardyti ne tik nacionalinių
gynybos pajėgumų ir kariuomenės kovinės
galios stiprinimas, NATO kolektyvinės gynybos stiprinimas, dvišalių santykių su JAV,
Lenkija, Baltijos šalimis stiprinimas, informacinio saugumo užtikrinimas. Strategijoje
ypač svarbus ir 18.14 straipsnis, kuriame
kalbama apie visuomenės pasirengimo valstybės gynybai, pilietinės visuomenės, šalies
kultūrinio ir tautinio tapatumo stiprinimui
keliamus uždavinius. Šio straipsnio 3 dalyje
Nukelta į 4 p.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRANEŠIMAI

Antrarūšiai Europos Sąjungoje?

Prof. dr. Jonas Jasaitis

011-ųjų spalį Europos Parlamento informacijos biuro
Lietuvos atstovybė surengė eilinę pedagogų ekskursiją
į Briuselį. Tąkart joje dalyvavo dvidešimt dėstytojų,
atrinktų iš įvairių Lietuvos universitetų. Išvyka sutapo su
gana neeiliniu įvykiu – Europos sostine tituluojamo miesto
rajone, kuriame sutelktos svarbiausios Europos Sąjungos
įstaigos, spalio 14 d. atidarytas parlamentariumas – didžiausias lankytojų centras, skirtas parlamentarizmo ir apskritai
demokratijos idėjų sklaidai. Didžiuliame modernios architektūros pastate panaudota gausybė interaktyvių garso
ir vaizdo technikos priemonių, padedančių susipažinti su
Europos Parlamento ir kitų Europos Sąjungos institucijų
veikla. Informacija teikiama Europos Sąjungai priklausančių
šalių valstybinėmis kalbomis.
Skaitmeniniame 360 laipsnių ekrane galima pamatyti,
kaip priimami kasdienį mūsų gyvenimą liečiantys politiniai
sprendimai. Buvome vieni pirmųjų šio centro lankytojų,
apsilankiusių jame dar iki jo oficialaus atidarymo. Po to
mūsų laukė įdomūs susitikimai ne tik su Lietuvai tuo metu
atstovavusiais Europos Parlamento nariais, bet ir su įvairių
komitetų, komisijų bei kitų institucijų vadovais.
Bet štai išvyka baigėsi. Oro uoste laukė gana ilgos eilės,
tarnautojai įdėmiai apžiūrinėjo keleivių dokumentus. Kažkuriam iš jų abejonių sukėlė tapatybės kortelė ir jis pareikalavo rodyti pasą. Buvo aišku, kad jis nelabai žino, kurios
valstybės priklauso Europos Sąjungai. Tačiau didžiausias
„siurprizas“, bent jau man, laukė prieš patenkant į lėktuvą.
Autobusas gana ilgokai vingiavo pro įvairiausius statinius,
kol galų gale pasiekė pačiame oro uosto kamputyje stovėjusį
tuo metu dar veikusioms Lietuvos oro linijoms priklausantį
ir valstybinės vėliavos spalvomis papuoštą „Dzūką“. Buvo
akivaizdu, kad prie modernaus oro uosto pastato „rankovių“
jam neatsirado vietos.
Jau kelerius metus plačiai sklandė vieša paslaptis, kad
tiek Vokietijos, tiek ir kitų vadinamųjų „ES-15“ valstybių
gamintojai į Lietuvą ir kai kurias kitas Europos Sjungos nares eksportuoja, nors ir taip pat įpakuotą, tačiau prastesnės
kokybės produkciją. Beje, kartais tiekiamą net už didesnę,
negu gamintojo šalyje, kainą. Tačiau tik dabar apie tai imta
kalbėti oficialiuose sluoksniuose. Ir tikrai ne Lietuva tapo
šio gana gėdingo fakto demaskavimo iniciatore.
Neseniai gautame LR Seimo pranešime nurodoma, kad
Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (beje, buvusi
europarlamentarė) kreipėsi į žemės ūkio ministrą Bronių
Markauską, teisingumo ministrę Mildą Vainiutę, Valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą bei Valstybinę vartotojų teisių
apsaugos tarnybą, atkreipdama dėmesį į ne vienerius metus
viešumoje keliamus klausimus dėl galimo vartotojų klaidinimo. Pasak jos, „pastebėtas ne vienas atvejis, kai mažinimo
linkme pakeičiamas plataus vartojimo maisto produktų
svoris ar tūris pakuotėje, bet atitinkamai nesumažinama
jo kaina arba produktas vartotojui parduodamas net už
nežymiai didesnę kainą“.
Žemės ūkio ministerijos pranešime pasakoma dar daugiau ir konkrečiau: „Rytų Europos šalių nepasitenkinimas dėl
skirtingos kokybės produktų, turinčių tą patį pavadinimą ES
vidaus rinkoje, pasiekė kulminaciją. <...> siūlomi prastesnės
kokybės ir dažnai netgi brangesni maisto produktai. <...>
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliktas tyrimas atskleidė, kad iš 33 rūšių maisto prekių net 23 skiriasi
sudėtimi, skoniu, spalva ar konsistencija.“ Paaiškėjo, kad to
paties produkto sudėtis skiriasi tikrai ne „nežymiai“: „Pagrindinis skirtumas <...> yra tas, kad Vokietijoje produktai
mažiau chemizuoti, mažiau dažiklių, naudojamas cukrus,
o ne saldikliai, vietoj pigaus palmių aliejaus bulvių traškučiams skrudinti – saulėgrąžų aliejus. Šiuos skirtumus galima
pastebėti ne tik laboratorijos tyrimų metu, bet ir skaitant
produktų sudėtis smulkiu šriftu ant pakuočių.“
Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas rėžė iš peties:
„Jei vartotojas perka visoje Europos Sąjungoje žinomą produktą, jis natūraliai viliasi, kad ragaus tą patį nuo Vilniaus
iki Lisabonos, ir gamintojai turi tai užtikrinti.“ Toliau šiame

3

pranešime paaiškinta, kad Europos komisarė Vera Jourova,
atsakinga už teisingumą, vartotojų teises ir lyčių lygybę,
yra pažadėjusi kitąmet pradėti tyrimą Europos Sąjungos
mastu, kuris apims ne tik maisto prekes. Kaip ir įprasta,
komisarė „pažadėjo imtis veiksmų situacijai keisti“. Taigi,
ilgai laukęs – dar palauk.
Kaip sako mūsų klasikas (taip pat buvęs europarlamentaras), kas gali paneigti, kad, kol komisarė su savo padėjėjų
komanda ruošis tyrimui, sukčiaujantys ir į kitų Europos
Sąjungos valstybių piliečius iš aukšto žiūrintys gamintojų
atstovai turės laiko „pasitvarkyti“, kad ateityje tyrėjai neberastų nieko labai reikšmingo ir būtų galima konstatuoti,
jog „įtarimai nepasitvirtino“. Panašiai, kaip ir dyzelinu
varomų galingų automobilių gamintojai, įdiegę modernią
elektroniką, ilgai įrodinėjo, kokios tariamai ekologiškos šios
transporto priemonės.
Kiek automobilių su duomenis klastojančiais prietaisais
dabar rieda Lietuvos ir Latvijos keliais? Kiek kartų daug
keliaujantys mūsų tautiečiai yra pastebėję, kad, pavyzdžiui,
to paties pavadinimo kavos, pirktos Prancūzijoje ar Vokietijoje, ir įsigytos Lietuvoje, kokybė tikrai ne „neženkliai“, o
itin skiriasi. Ir technologijos čia niekuo dėtos. Anų valstybių
gamintojai ir produkcijos eksportuotojai nei tyrė mūsų
mitybos ar kitus vartojimo įpročius ir tradicijas, nei juos
domino mūsų sveikata. Čia labiau išprusimo ir moralės, o
ne verslo vadybos dalykai.
Seniai metas ir mums patiems prisiimti daug didesnę
atsakomybę už savo valstybės ir tautos prestižą, už šalies
pažangos greitį. Kai, siekiant atkurti nepriklausomybę,
koks nors Prancūzijos socialistas siūlė mums palaukti ar
patylėti arba aiškino, kad esame neverti demokratijos, nes
esą jos niekada ir neturėjome, ar kada giliau susimąstėme,
kokios tokio požiūrio ar tokių nuotaikų priežastys? Kai ne
tik JAV, bet ir Norvegijos ar Danijos baigiamosios bendrojo lavinimo mokyklos moksleivis ar net magistrantūros
studentas, užklaustas apie Antrąjį pasaulinį karą, sugeba
prisiminti tik holokausto sąvoką, bet nesuvokia, kas buvo
tremčių ir gulagų sistema, ar nėra čia ir mūsų akademinės
bendruomenės kaltės?
Iš kur daugeliui dabartinių ES centrinių institucijų lyderių žinoti apie mūsų pramonės, statybų, transporto ir agrarinio sektoriaus raidą XX a. antrojoje pusėje, jei net mūsų
pačių baigiamųjų kursų studentai ima naiviai mirksėti ir
trinti paausius, išgirdę apie Pirmojoje Respublikoje pagamintus lietuviškus lėktuvus? Kaip vakariečiai gali suvokti, kodėl
pas mus iki šiol nėra jokios regioninės politikos ir savivaldos, jei mes patys iki šiol nepajėgiame atsikratyti sovietinės
„rajonų“ sąvokos, nesugebame pripažinti seniūnijos, kaip
savivaldos, subjekto? Kodėl mums prireikė net centrinės valdžios spaudimu ir absoliučiai antidemokratiniais metodais
įvedinėti jokių šaknų Lietuvoje neturinčias „seniūnaičių“
ir „seniūnaitijų“ kategorijas, nors čia pat veikia vietos bendruomenės, o ir tokių sąvokų, kaip „kaimas“ ir „miestelis“
dar niekas nepanaikino? Nors, tiesa, vienas Marijonas jau
pasiūlė visus kaimiečius sukelti į didmiesčių daugiabučius.
Mes patys – akademinė bendruomenė – turime prisiimti
atsakomybę už daugelį tiek valstybėje, tiek už jos ribų vykstančių procesų, turinčių tiesioginės įtakos šalies pažangai:
už visuomenės paruošimą neįtikėtinu greičiu artėjančiai
ketvirtajai pramonės revoliucijai, už bendrojo, profesinio
ir universitetinio ugdymo humanitarizaciją. Ne kartą buvo
klausiama, prie kurio Vakarų vamzdžio prisijungėme – prie
civilizacijos ar „kanalizacijos“. Ar neįžvelgiame savo kaltės
tame, kad Švietimo ir mokslo ministerija mūsų universitetų
tinklo ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijų klausimus
sprendžia iš aukšto, vėl ir vėl kviesdama „užsienio ekspertus“.
Tik nereikia vėl aiškinti, kad esą nieko negalima padaryti, nes „valdžia mūsų negirdi“. Pastarosiomis dienomis
išryškėjęs gydytojų Sąjūdžio judėjimas rodo, kad galima net
labai storą odą užsiauginusius biurokratus priversti keisti
požiūrį ir rasti tokias išeitis, kurios iki šiol buvo laikomos
utopiškomis.
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žsienio reikalų ministerijos biudžeto projekto
kritika. Lapkričio 3 d. įvykusiame Seimo Užsienio
reikalų komiteto posėdyje buvo svarstomas 2018
m. Užsienio reikalų ministerijos biudžeto projektas. Seimo
narys Audronius Ažubalis 2018 metų ministerijos biudžetą
vadina diplomatinės tarnybos žlugdymu. Pagal šį projektą,
2018 m. URM lieka mažiausiai finansuojama ministerija iš
visų, kuriai skiriami asignavimai tesiekia 83,2 mln. eurų.
Tik 2017 m. URM biudžetas pasiekė ikikrizinį 2008 m. lygį,
tačiau pagal numatomą projektą iki 2020 m. ministerijos
biudžetas išliks „įšaldytas“, net neatsižvelgiant į infliacijos
lygį. Todėl faktiškai ministerijos finansiniai ir kartu praktiniai pajėgumai mažės.
Žvelgiant į atskiras ministerijos vykdomas programas,
pagrindinės jų – užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo – biudžetas padidėja vos 600 tūkst. eurų, iš kurių
didelė dalis bus skiriama valstybės šimtmečio minėjimo
renginiams. Iš viso URM biudžete tam numatyta 440 tūkst.
eurų, nors tai yra papildoma funkcija ministerijai. Taigi
didėjimas kitais metais tiesioginei diplomatinei veiklai yra
dar mažesnis nei matomas iš skaičių. Iš kiek daugiau nei 83
mln. eurų vos 3,5 mln. eurų yra skiriama realiai užsienio
politikos formavimo ir įgyvendinimo veiklai. Visa kita –
diplomatinės tarnybos kasdienio veikimo užtikrinimui, t. y.
pastatų remontui ir išlaikymui, nuompinigių atstatymui ir
dėl valiutų kursų išaugusių išlaidų kompensavimui, diplomatinių atstovybių saugumo užtikrinimui bei kitoms ūkinėms
reikmėms. Toks biudžetas neleidžia kelti bent kiek rimtesnių
politinių uždavinių diplomatinei tarnybai.
Seimo nario A. Ažubalio teigimu, „įprastas Vyriausybės
siūlymas, kad parlamentarai, siekiantys padidinti URM biudžetą, turi nurodyti lėšų šaltinį, liudija viena – Vyriausybės
politinės valios ir supratimo užsienio reikaluose stoką“.
Universitetai – mokykloms. Lapkričio 3 d. Oginskio
dvare pasirašytos bandomojo projekto dėl švietimo lygmens
pakėlimo regione trišalės bendradarbiavimo sutartys tarp
Plungės rajono savivaldybės, Kulių ir Žemaičių Kalvarijos
Motiejaus Valančiaus gimnazijų bei trijų universitetų – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Aleksandro
Stulginskio universiteto (ASU), Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU). Iniciatyva keisti švietimo programas,
siekiant kelti gimnazijų lygį, pradėta dar vasarą.
Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija,
bendradarbiaudama su VGTU ir ASU universitetais, taps
inžinerijos mokslų gimnazija. Šioje mokykloje vaikams bus
siūlomi papildomi robotikos ir mechatronikos būreliai. Bendradarbiaujant su ASU, vyks sustiprinto lygio ekonomikos
pamokos. Kulių gimnazijoje, bendradarbiaujant su LSMU,
mokiniams bus vedamos sustiprinto lygio biologijos, medicinos, chemijos pamokos. Gimnazijai parengta švietimo
programa, kuria siekiama paruošti stiprius būsimuosius medicinos studentus, vaikams sustiprintu lygiu bus dėstomos
fizinio aktyvumo ir sveikatingumo pamokos.
Pilotinį projektą parengė Plungės rajono savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis. Šio projekto globėjais tapo LRS narys Jonas Varkalys
ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis.
Melaginga informacija televizijoje. Seimo narys Algirdas Butkevičius kreipėsi į LNK televiziją, kad būtų paneigta
Žinių laidoje paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija.
2017 m. lapkričio 2 d. 18.30 val. transliuotos LNK žinių
laidos reportaže buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija: „Yra ir tokių (Seimo narių), kurie nepateikė nė vieno
įstatymo, pavyzdžiui, Algirdas Butkevičius.“ Vėlesnėje žinių
transliacijoje 21.30 val. klaidinga žinia nebebuvo skelbiama.
„Nuo Seimo kadencijos pradžios esu įregistravęs 13 teisės
aktų projektų – 12 įstatymų pakeitimų ir 1 Seimo nutarimo
projektą. Kalbant apie pateiktus įstatymų projektus (remiantis Seimo Statutu, pateikimas yra projekto pristatymas Seimo
plenariniame posėdyje), per šią sesiją pateikiau du įstatymų
projektus, kuriems Seimas po pateikimo pritarė“, – kreipimesi į LNK teigia A. Butkevičius.
Atšaukti laikrodžių sukinėjimą. Laiko keitimas erzina
daugelį gyventojų. „Vilmorus“ atlikta apklausa parodė, kad
beveik 80 proc. šalies gyventojų nepritaria laiko keitimui.
„Negalime ignoruoti žmonių nuomonės – tai taip pat svarus argumentas Vyriausybei kreipiantis į Europos Komisiją
Nukelta į 4 p.
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konkretizuojama: „stiprins gyventojų patriotiškumą, pilietinį ir politinį aktyvumą,
jų bendruomeniškumą, puoselės istorinę
atmintį“. O 18.14.6. skelbia: „saugos ir puoselės lietuvių kalbą, rūpinsis lietuvių ir kitų
tradicinių Lietuvos Respublikos etninių
grupių etninio tapatumo, materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimu“.
Ar tai girdi ir šia strategija vadovaujasi tie,
kuriems tiesiogiai reikėtų tai daryti?

Skamba pavojaus signalai

Pavojingų Lietuvos valstybei, jos nacionaliniam saugumui reiškinių pastaruoju
metu apstu. Ir tos atakų bangos ateina ne tik
iš svetur. Liūdniausia, kad jas sukuriame ir
paleidžiame apyvarton patys savo rankomis
(o gal tai diriguoja kažkas kitas?), savo veiksmais, savo nurodymais, sklindančiais iš ministerijų, tarybų ir pan. Viena iš paskutiniųjų
į šalies akademines bendruomenes atskriejo
iš, regis, solidžios institucijos – Lietuvos
mokslo tarybos (LMT). To rašto nurodymo pavadinimas lyg ir nekaltas, darbinis –
„Dėl mokslo darbuotojų kvalifikacinių
pareiginių reikalavimo projekto“. Raštas
paskelbtas ir LMT tinklalapyje. Jame rašoma,
kad „Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo
darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą.
Siūlymus dėl atnaujinto Aprašo keitimo
projekto buvo galima teikti iki lapkričio 5
d. Atnaujintas Valstybinių mokslo ir studijų
institucijų mokslo darbuotojų minimalių
kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašas
visa apimtimi įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.“
Lyg ir nieko grėsmingo? Tai kodėl, pasklidus tiems LMT nurodymams, akademinėse bendruomenėse suskambo pavojaus
varpai? Akademinės bendruomenės tiesiogiai kreipiasi į Seimo narius, norėdamos
sustabdyti šį procesą. Ypač sunerimę lituanistai kalbininkai, literatūrologai, socialinių
mokslų atstovai. Neanalizuosiu visų pastabų
turinio, tik pasakysiu svarbiausią mintį, kad
šiuo projektu visai nuvertinamas, iš esmės
išstumiamas ir naikinamas pagrindinis lituanistikos ir apskritai vakarietiškos humanitarikos žanras – autorinė knyga (monografija,
studija ir kt.). Taigi pagal Aprašą prioritetas
teikiamas mokslo straipsniams ir kolektyviniams darbams (knygų skyriams).
Šis Aprašas galbūt tinkamas techninių,
tiksliųjų mokslų atstovams, kurie Nobelio
premijos gali tikėtis ir atradę naują vieną
formulę, bet humanitarinių ir socialinių
mokslų srityse nusistovėjusi visai kita praktika. Mokslo straipsniai – gerai, jie pabrėžia
mokslo raidos, problematikos, naujų idėjų
ir pažangos kryptis, bet ar įsivaizduotume
humanitarinių, socialinių mokslų Lietu-
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voje pažangą be V. Kubiliaus, V. Daujotytės-Pakerienės, V. Kavolio, V. Kelertienės,
A. Girdenio, G. Subačiaus, Z. Zinkevičiaus,
K. Župerkos, B. Bitino, K. Kardelio, A. Piličiausko, V. Matonio monografijų? Tiesa, jos
neeliminuotos, bet prilygintos straipsnio
kalibro grupei.
Kitas LMT nurodymas reikalavimas –
privalomai ir gausiai publikuoti mokslo
darbus užsienio tarptautiniuose mokslo
leidiniuose – reiškia, kad lituanistikos mokslo svorio centras perkeliamas į užsienį. Tai
primena XIX a., kai lituanistika gyvavo Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir tik po 1918
m. persikėlė į Lietuvą, Kauną.
Man tai primena ir laikus po 1990-ųjų, kai
nuosekliai mokslo darbuotojams atestacijų
metu, siekiant docento ar profesoriaus pedagoginio vardo, būdavo įskaitomi tik užsienyje
publikuoti darbai ir dalyvavimas tarptautinėse konferencijose užsienyje. Šiandien
jau juokingai skamba kuriozinių situacijų iš
nesenų laikų priminimas, kai humanitarai iš
Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių
universitetų, vykdami į konferencijas netolimajame užsienyje (kad būtų pigiau) – Liepojoje, Daugpilyje ar Rezeknėje, susitikdavo
išgerti kavos Rokiškyje ar Klaipėdoje, o nuvykę į konferencijas, jose sudarydavo dalyvių
daugumą. Tokia buvo nuostata: publikacijos,
konferencijos užsienyje. Nekirsi sienos – atestacijai neįskaitys tavo publikacijos.
Jokiu būdu nesu prieš mokslo tarptautiškumą. Jis būtinas ir reikalingas, bet esu įsitikinęs, kad lituanistikos, baltistikos žymiausi,
vertingiausi tyrimai buvo, yra ir bus vykdomi
Lietuvoje. Užsienyje esantys lituanistikos ir
baltistikos centrai (Australijoje, Lenkijoje,
Rusijoje, JAV, Švedijoje, Vokietijoje ir kt.),
kuriuose dabar dirba per 100 kvalifikuotų
specialistų, o 600 studentų studijuoja lietuvių
kalbą, kultūrą, gali būti tik papildomi. Akivaizdu, kad būtina mūsų mokslininkams dalyvauti prestižinėse baltistikos konferencijose,
tradicinėje konferencijoje „Baltic Studies“,
vykstančioje įvairiuose pasaulio kampeliuose,
ar panašaus kalibro mokslo forumuose Rygoje, Krokuvoje, Stokholme, Poznanėje, bet
nereikia krypti į kraštutinumus.

Ar Lietuvos valstybei nebereikia lituanistikos, lituanistikos plačiąja prasme?
Priminsiu, kad „lituanistika – tai humanitarinių, socialinių mokslų tyrimai, kurių
objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės,
kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis“. Būtent tai, apie ką rašoma ir minėtoje
Lietuvos valstybės nacionalinio saugumo
strategijoje.
Kas atsitiks, jei LMT primes savo Aprašą?
Patvirtinus jį, Lietuvos tarptautiniai ir nacionaliniai leidiniai praras vertę, o tai sustabdys
Lietuvos mokslo raidą, pažangą ir rezultatų
sklaidą. Nebereikės ir sąvokos „Lietuvos
nacionalinis mokslo leidinys“, o tarptautinė
duomenų bazė „Lituanistika“ nebebus papildoma naujais nacionaliniais įrašais.
Mano galva, pasaulinės mokslo publikacijų duomenų bazės yra pernelyg sureikšminamos. Lietuvos humanitarų darbai – nekalbant apie lituanistikos mokslo darbus – beveik neturi galimybių konkuruoti su užsienio
šalių mokslininkais dėl specifinio tyrimo
objekto. Kai jie bus priversti daryti tai bet
kokia kaina, nukentės Lietuvos valstybė, jos
mokslinė pažanga, mokslo kalba, akademinė
bendruomenė, kurios atsinaujinimas susidurs su didelėmis problemomis.
Beje, LMT teikiamas Aprašas prieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam lituanistikos prioritetui:
„Valstybė teikia lituanistikos tyrimams ir
studijoms, sprendžiantiems esminius tautos
tapatybės išsaugojimo, stiprinimo Lietuvoje
ir užsienyje ir jos raidos uždavinius, prioritetą. Mokslo ir studijų institucijos, kiek jos
dalyvauja įgyvendinant šį prioritetą, laikomos vykdančiomis ypatingos nacionalinės
svarbos veiklą.“ LMT teikiamas Aprašas
kaip tik nemato nacionalinės svarbos. Kur
ji dingo? Kodėl? Kam tai jau nebeaktualu?

Tai ir pasaulio lietuvių reikalas

Neabejojame, kad negalima užsidaryti
savo siaurame narvelyje, kad mokslas privalo būti tarptautinis, bet būtina atsižvelgti
ir į nacionalinius interesus, nacionalinę
specifiką. Tikėkimės, kad ir LMT susivoks,
kad turi skirtis fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslo sričių mokslo
darbuotojų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai. Apie tai tarėsi LRS ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės komisijos nariai
prieš savaitę vykusioje diskusijoje, kurioje
dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto
rektorius Juozas Augutis, neseniai karjerą
užsienyje iškeitęs į darbą tėvynėje, Vilniaus
universitete, dr. Linas Tarasonis, šių eilučių
autorius ir kiti diskusijos dalyviai.
LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės
komisija priėmė rezoliuciją „Dėl Pasaulio lietuvių įnašo, plėtojant aukštąjį mokslą“, kuria

kviečia aktyviai bendradarbiauti su pasaulio
lietuviais, dirbančiais užsienyje, užtikrinti
Lietuvos mokslo tarybos tarptautiškumą.
Tam, Komisijos nuomone, reikia numatyti
pasaulio lietuvių atstovavimą LMT tarybos
valdyboje, ypač Humanitarinių ir socialinių
mokslų bei Gamtos mokslų komitetuose.
Rezoliucijoje LMT kviečiama atsižvelgti į
humanitarinių ir socialinių mokslų skirtingų
sričių nevienalytiškumą ir savitą susiformavusią mokslo darbų ir jų publikavimo formų
vertinimo hierarchiją bei specifiką, palikti
erdvės daugiavariantiškumui, nustatant tyrėjų ir dėstytojų kvalifikacinius reikalavimus,
vertinant jų veiklos rezultatus ir rengiant
mokslo doktorantūros nuostatus, taip einant
pasitikėjimo akademinėmis bendruomenėmis keliu.
Gal šį LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos, kurios 10 atstovų išrinko
45 pasaulio lietuvių bendruomenės, balsą
šįkart išgirs Lietuvos mokslo taryba? Išgirs
ir paneigs mitą, kad savo kieme pranašu
nebūsi. Tai liudija nesena ir visam Lietuvos
mokslui gėdą daranti plagiato istorija. KTU
rektorius iš savo posto buvo priverstas pasitraukti tik tada, kai ją aktualizavo užsienio
lietuvis – VDU rektorius emeritas, garbės
daktaras prof. A. Avižienis, nors apie tai
visą pusmetį skelbė kaunietis profesorius
Gediminas Merkys ir kiti Lietuvos mokslininkai. Išgirsti privalu, nes tai ir Lietuvos
nacionalinio saugumo, kurio segmentai –
„ne tik kietosios galios“, bet ir vertybiniai,
„minkštieji paketai“, klausimas. Privalo
būti koreliacija tarp įstatymų, strategijų,
ministerijų sprendimų, optimizacijų, reorganizacijų ir to, kokios žinios ateina iš
šiandieninės praktikos lauko. Dabar tarsi
riedama skirtingais bėgiais – priiminėjame įstatymus, strategijas, o paraleliai
girdime kalbas ir veiksmus, kad naikinama
(„reorganizuojama“) Lietuvių literatūros
katedra senajame Vilniaus universitete,
nepriimami norintys studijuoti etnologiją,
žlugdoma šios srities magistrantūra, valstybinis finansavimas skiriamas tik 30-čiai
vieno universiteto studentų, o Kultūros
taryba mažiausiai iš visų teikiamų projektų
finansuoja etninės kultūros lauko, kuris yra
tautos gyvastis, projektus ir pan.
Jei ir toliau viena deklaruosime, o kita
darysime, netenka prasmės priimti parengtą
Lituanistikos įstatymą, nebūtina laikytis
Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo ir galima nesivadovauti Lietuvos nacionalinio
saugumo strategija. Tačiau tai nėra Lietuvos
valstybės ir visuomenės kelias, nes jį nusibrėžėme patys, kai prieš 25 metus priėmėme
Lietuvos Respublikos Konstituciją. Ja ir vadovaukimės, kad visada galėtume pasakyti:
„Sveika, lituanistika!“ Autorius yra Lietuvos

Respublikos Seimo LVŽS frakcijos narys, Kultūros
komiteto narys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRANEŠIMAI
Atkelta iš 3 p.

atšaukti laikrodžių sukinėjimą Lietuvoje“, –
sako Seimo narys Algirdas Butkevičius.
Pasak buvusio premjero, ankstesnė
Vyriausybė nagrinėjo šį klausimą ir yra
atlikusi vasaros laiko įvedimo poveikio
Lietuvoje analizę. Tačiau Užsienio reikalų

ministerijos atlikta Europos Sąjungos valstybių narių apklausa tuomet parodė, kad
kitos šalys neketina prisidėti prie Lietuvos
kreipimosi į Europos Komisiją dėl direktyvos pakeitimo. Ši apklausa vyko prieš keletą metų, tačiau pastaruoju metu požiūris
keičiasi. Suomija ir Lenkija neseniai ėmėsi
konkrečių teisinių veiksmų, kad būtų atsisakyta laikrodžių sukinėjimo. Taigi, kai

kurios šalys žengė žingsnius laiko keitimo
atšaukimo link. „Lietuva turėtų išnaudoti
susidariusią situaciją ir pareikšti savo poziciją. Reikėtų dar kartą pabandyti surinkti
Europos Sąjungos šalių narių nuomones ir,
atsižvelgiant į vyraujančią poziciją (panaikinti direktyvą arba ją pakeisti, leidžiant
šalims narėms individualiai apsispręsti),
kreiptis į Europos Komisiją su atitinkamu

pasiūlymu“, – sako A. Butkevičius.
Direktyva dėl vasaros laiko buvo priimta 2001 m., siekiant sklandaus Europos
Sąjungos vidaus rinkos (transporto, ryšių,
pramonės sektorių) veikimo. Nuo 2002 m. ji
reglamentuoja tikslią vasaros laiko pradžią ir
pabaigą Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Šiuo metu direktyvos galiojimas pratęstas
neribotam laikui.
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Š

vietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi ankstesnės Vyriausybės suplanuotų
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų tikslingumą ir atitikimą šalies
prioritetams, perskirsto ES paramą. Šios
lėšos nukreipiamos į pradėtas bendrojo
ugdymo, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo pertvarką.
„ES lėšų panaudojimo tempą lemia šiuo
metu vykdomos kompleksinės švietimo pertvarkos. Peržiūrėdami dar anos Vyriausybės
suplanuotas ES investicijų lėšas, sutelkiame
dėmesį į ilgalaikę investicijų naudą. Todėl
vienu metu spaudžiame ir akseleratorių,
ir stabdį. Siekiame, kad finansavimas būtų
skiriamas efektyviai, kad nebūtų skubaus
ES lėšų įsisavinimo dėl įsisavinimo arba
dėl to, kad taip jau buvo suplanuota anksčiau. Perskirstydami ES lėšas, atsižvelgiame į

EBPO rekomendacijas ir koncentruojamės į
švietimo ir mokslo kokybės gerinimą bei investicijų prasmę”, – sako švietimo ir mokslo
ministrė Jurgita Petrauskienė.
Pasak ministrės, revizavusi anksčiau į
sektorinius praktinio mokymo centrus suplanuotų 49 mln. eurų ES fondų investicijų
tikslingumą ir veiksmingumą, Švietimo ir
mokslo ministerija planuoja skirti iki 18,2
mln. eurų projektams, kurie realiai pagrįsti
ir perspektyvūs. Iš perskirstytų profesinio
mokymo srities lėšų 9 mln. eurų papildomai
planuojama skirti universitetų konsolidavimui. Kitos lėšos bus perskirstytos atsižvelgiant į rengiamą profesinio mokymo įstaigų
pertvarkos planą, nukreipiant finansavimą
perspektyviausioms įstaigoms ir mokymo
sritims.
Taip pat peržiūrėtos ES lėšos mokslo ir
studijų institucijų infrastruktūrai koncentruoti. Aukštojo mokslo reformai iš viso
planuojama skirti 106 mln. eurų ES fondų
lėšų. Sutelkti ES ištekliai bus nukreipiami į
aukštojo mokslo ir studijų kokybės gerinimą,
mokslo ir studijų tarptautinio konkurencingumo didinimą.
Švietimo ir mokslo ministerija kreipėsi į Finansų ministeriją dėl galimybės ES
investicijų lėšomis papildomai finansuoti

neformalųjį švietimo krepšelį, geltonųjų
autobusiukų įsigijimą, tikslines stipendijas,
skiriamas universitetų pedagogų rengimo
programų studentams, ir kitas priemones.
Tam būtų skiriama 35 mln. eurų ES lėšų.
Švietimui ir mokslui iš viso skirta 866
mln. eurų 2014–2020 m. laikotarpio ES
fondų lėšų. Šiuo metu pasirašyta sutarčių
su projektų vykdytojais, kurių vertė – 180
mln. eurų, iš jų mokslo srities –74 mln.
eurų, studijų – 41 mln. eurų, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo – 32 mln.
eurų, profesinio mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą – 33 mln. eurų. Jau išmokėta 60
mln. eurų nuo bendros Švietimo ir mokslo
ministerijos skirtos ES lėšų sumos. Iki 2018
m. I ketvirčio bus paskelbti konkursai dėl 80
proc. visos ministerijos administruojamų
ES investicijų. Visos Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos lėšos tikslingai
bus investuotos iki periodo finansavimo
pabaigos.
Šiuo metu paskelbtas kvietimas mokslininkų, tyrėjų kvalifikacijai tobulinti ir bendradarbiavimui vystyti. Artimiausiu metu
bus skelbiami kvietimai mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros tarptautiškumui
skatinti, mokslininkų iš užsienio pritraukimui vykdyti mokslinius tyrimus, suaugusie-

siems, nebaigusiems bendrojo ugdymo programos, mokyti ir kt. Parengta pagal Švietimo ir

mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus prane
šimą
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Doc. dr. Dalia Urbanavičienė
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S

iekdami sekti sėkmingais Europos Sąjungos valstybių pavyzdžiais, pirmiausia turime išsiaiškinti, kokia dabar yra
Lietuvos regionalizacijos koncepcija. MRU
Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas doc. dr. Mantas Bileišis, apžvelgdamas
Europoje įtvirtintas tris pagrindines regionalizacijos rūšis – statistinę, administracinę
ir funkcinę, pabrėžė, kad Lietuva iš kitų ES
šalių išsiskiria tuo, kad mūsų šalyje nėra nei
administracinės, nei funkcinės regionalizacijos, o statistinė regionalizacija neatlieka
savo funkcijos (žr.: Bileišis, M. Be esminių
sprendimų – nė iš vietos. „Savaitė“, 2017 m.
balandžio 6 d., Nr. 14, p. 3.).
Žinoma, formaliai žiūrint, Lietuvoje po
2009 m. apskričių valdymo reformos – apskričių administracijos viršininkų panaikinimo – pačios apskritys, kaip geografiniai
dariniai, išliko, tačiau nebeturi jokių funkcijų
ir įgaliojimų. Dabar jos gana dažnai oficialiai
įvardijamos Lietuvos „regionais“, nors pati
regiono sąvoka teisės aktuose nėra aiškiai
apibrėžta. Nerimą kelia Lietuvoje mažai
kam žinomas faktas, kad 2010 m. Europos
Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresas

net apribojo Lietuvos delegacijos balsavimo
teisę Kongreso Regionų rūmuose. Anot
Europos parlamentaro nario Bronio Ropės, paaiškinimas buvo labai paprastas: jei
valstybėje nėra regioninio suskirstymo, tai
jos atstovai gali dalyvauti tik stebėtojų teisėmis (žr.: Ropė, B. Kalbame apie regioninę
politiką šalyje, kurioje nėra regionų, 2015,
http://www.rope.lt/index.php?option=com_
almainrows&view=row&id=113).
„Eurostatas“ dar 1970 m. pabaigoje pradėjo kurti ES narių administracinių regionų
statistinio vertinimo sistemą NUTS (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra;
pranc. Nomenclature des Unités Territoriales
Statistiques), kol ilgainiui nusistovėjo hierarchinis NUTS lygmenų klasifikatorius: NUTS
1 lygmens teritoriniai vienetai skirstomi
į NUTS 2 lygmens vienetus, pastarieji –
į NUTS 3 lygmens vienetus, kurie savo
ruožtu skaidomi į aukštesnius ir galiausiai į žemesnius vietinius administracinius
vienetus (seniau tai buvo NUTS 4 ir 5, o
dabar jie pervadinti LAU 1 ir 2 lygmenimis). Pastebėjus, kad įvairiose ES šalyse to
paties lygmens dariniai ėmė labai skirtis
pagal dydį, 2003 m. buvo priimtas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių
vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo,
kuriame, siekiant statistikos suderinamumo,
kiekvienam NUTS lygmeniui buvo nustatyti
ribiniai dydžiai pagal gyventojų skaičių:
• NUTS 1 lygmens teritoriniai dariniai
turėtų apimti 3–7 mln. gyventojų, šiam
lygmeniui priskiriant vidutinio dydžio
valstybes arba nacionalinius megaregionus (dažniausiai federacinėse valstybėse);
• NUTS 2 lygmens teritoriniuose dariniuose
turi būti nuo 800 tūkst. iki 3 mln. gyventojų – tai santykinai dideli regionai arba
mažesnės valstybės;
• NUTS 3 lygmuo apima teritorinius da-

rinius, kuriuose gyvena 150–800 tūkst.
gyventojų – tai tarpinis lygmuo tarp didelio regiono ir vietinio administracinio
vieneto.
Kaip teigiama šiame reglamente, tokie
bendri regionų nustatymo kriterijai yra būtini, nes regioninės statistikos duomenis
galima palyginti tik tuomet, kai regionai yra
palyginamo dydžio pagal gyventojų skaičių.
Todėl šis reglamentas nurodo: „Siekiant šio
tikslo, NUTS klasifikatorius turi būti pataisytas taip, kad regioninė struktūra pagal
gyventojų skaičių taptų vienalytiškesnė.“
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB). Nr. 1059/2003, 2003 m. gegužės 26 d.
Dėl bendro teritorinių statistinių vienetų
klasifikatoriaus nustatymo. ES oficialusis
leidinys, p. 196, žr.: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2003R1059&from=LT.)
Šie lygmenys pirmiausia skirti palyginti ES šalių administracinius vienetus. Jei
pagal nurodytus gyventojų skaičiaus kriterijus tam tikrą NUTS lygmenį atitinkančių
administracinių vienetų nėra, tas lygmuo
sukuriamas, agreguojant šalia esančius mažesnius administracinius vienetus, atsižvelgus į geografinius, socialinius ekonominius,
istorinius, kultūrinius ar aplinkos sąlygų
kriterijus. Tokie agreguoti dariniai vadinami
neadministraciniais vienetais, tačiau pabrėžiama, kad jų dydis turi atitikti nustatytas
gyventojų skaičiaus ribas tam tikrame NUTS
lygmenyje.
Dabar Lietuvoje, remiantis NUTS klasifikacija, yra įtvirtinti tokie statistiniai regionai:
• NUTS 1 lygmeniui priskiriama visa Lietuva. Nors mūsų valstybėje gyventojų
skaičius jau nebesiekia minimalios 3 mln.
ribos, tačiau NUTS klasifikatoriuje įrašyta
išlyga, kad šiam lygmeniui galima priskirti
visą valstybę, nors ir neturinčią tokio gyventojų skaičiaus;
• NUTS 2 lygmeniui ilgą laiką buvo prily-

ginama visa Lietuva kaip šalis. Pagal ES
teisės aktus, tik NUTS 2 lygmens regionai
gali gauti struktūrinių fondų paramą regioninei plėtrai, todėl Lietuva iki 2016 m.
šios paramos savo regionams tiesiogiai
skirti negalėjo. Tačiau 2016 m. pradžioje
LR Vyriausybė patvirtino du NUTS 2 regionus: 1) Sostinės; 2) Vakarų ir Vidurio
Lietuvos. Toks sprendimas buvo priimtas,
atsižvelgus į tai, kad Vilniaus apskritis,
pagal bendrojo vidaus produkto (BVP)
rodiklius, ėmė gerokai viršyti ES vidurkį ir
kartu didinti visos Lietuvos rodiklį. Todėl
nuo 2021 m. Lietuvai būtų skirta tik 60
proc. buvusios ES paramos. Siekiant to
išvengti, buvo nutarta nuo Vilniaus apskrities atskirti likusią Lietuvos dalį, kad
ji ir toliau gautų nesumažintą ES paramą.
Turtingu regionu buvo įvardytas ne tik
Vilnius kaip sostinė (sukuriantis net 40 proc.
visos Lietuvos BVP), bet ir kitos Vilniaus
apskrities savivaldybės, kurių ekonominė ir
socialinė situacija, beje, yra viena blogiausių Lietuvoje (ypač Šalčininkų ir Širvintų
savivaldybių), nors kai kurios jų yra funkciškai mažai susijusios su Vilniumi. Pagal
Eurostato skaičiavimus, Vilniaus funkcinė
zona apima tik Vilniaus miestą ir rajoną bei
nemažą Trakų rajono dalį.
Rengiant siūlymą dėl NUTS 2 lygmens
išskyrimo, buvo svarstyta ir kita alternatyva:
Sostinės regionui priskirti tik Vilniaus miestą ir rajoną, Trakų ir Elektrėnų savivaldybes,
o Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonus
perduoti Utenos apskričiai, Šalčininkų rajoną – Alytaus apskričiai. Deja, pastaroji
alternatyva, kaip rašoma VRM pažymose,
sulaukė savivaldybių pasipriešinimo ir buvo
atmesta (žr.: http://www.veidas.lt/kaunas%E2%80%93-suklestes-o-trecia-lietuva%E2%80%93-pasmerkta).
Nukelta į 6 p.
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• NUTS 3 lygmeniui Lietuva, 2004 m. įstodama į ES, prilygino 10 apskričių: Alytaus,
Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos
ir Vilniaus. Jos buvo įkurtos dar 1994 m.
ir turėjo savo administracinę valdžią iki
minėtos 2009 m. reformos.
Norime atkreipti dėmesį, kad jau minėtais 2004 m. dvi apskritys neatitiko šiam
lygmeniui būtinų gyventojų skaičiaus ribinių
dydžių: Tauragės apskritis buvo per maža
(132,7 tūkst. gyventojų), o Vilniaus apskritis – per didelė (848,4 tūkst. gyventojų).
LAU 1 lygmeniui priskiriama 60 Lietuvos
savivaldybių, kurios šiuo metu yra vienintelis
mažesnis už valstybę savivaldus administracinis vienetas. Deja, jau daugelį metų konstatuojama, kad Lietuvos savivaldybės yra per
didelės. Jos viršija kitų ES šalių savivaldybių
dydžio vidurkį beveik 10 kartų (Šavolskis,
D. Vietos valdžia nėra arčiau žmonių dėl
savivaldybių dydžio; žr.: http://www.delfi.
lt/news/ringas/politics/dsavolskis-vietosvaldzia-nera-arciau-zmoniu-del-savivaldybiu-dydzio.d?id=58642413).
Dėl šios priežasties dar 2003 m. patvirtintoje „Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų sistemos tobulinimo koncepcijoje“ buvo numatyta skaidyti
Lietuvos savivaldybes siekiant, kad jose
gyventų vidutiniškai po 15 tūkst. gyventojų.
Tačiau šis procesas, vos prasidėjęs, buvo

sustabdytas, o minėta koncepcija 2009 m.
paskelbta negaliojančia.
LAU 2 lygmeniui priskirtos Lietuvoje dar
1994 m. įkurtos seniūnijos, kurių šiuo metu
yra apie 550. Nors seniūnijos laikomos mažiausiu administraciniu vienetu Lietuvoje,
tačiau iš esmės jos tėra aukštesniam lygmeniui (savivaldybei) pavaldus struktūrinis
vienetas. Kadangi Lietuvoje seniūnijos net
nėra savivaldos sistemos subjektas, seniūnijų
gyventojai faktiškai neturi jokių galimybių
dalyvauti savivaldoje.
Eurostatas renka duomenis iš ES šalių
apie visus tose šalyse esančius NUTS ir LAU
lygmenis. Duomenis apie juos teikia visos
ES šalys, išskyrus Lietuvą ir Graikiją, kurios
neteikia duomenų apie LAU 2 lygmenį, o
Lietuva apie NUTS 3 lygmenį teikia ribotą
informaciją (žr.: http://ec.europa.eu/eurostat/
web/nuts/local-administrative-units).
Nors Lietuva priklauso ES ir dalyvauja
jos regioninėje politikoje, šiuo metu Lietuvos suskirstymas į NUTS lygmenis yra gerokai nutolęs nuo ES keliamų reikalavimų.
NUTS 3 lygmens reikalavimų pagal gyventojų skaičių dabar (2017-07-01 duomenimis)
neatitinka net 3/5 apskričių: Marijampolės,
Alytaus, Utenos, Telšių ir Tauragės apskritys
yra per mažos, o Vilniaus apskritis – per
didelė. Labai išaugo skirtumai tarp atskirų
apskričių. Didžiausioje – Vilniaus – apskrityje gyvena 28,5 proc. Lietuvos gyventojų,
didelė ir Kauno apskritis – apie 20 proc.
gyventojų. Mažiausia – Tauragės – apskritis
turi tik 3,4 proc. gyventojų. Jos dydis beveik

prilygsta Vilniaus rajonui, kuriame gyventojų skaičius – beveik 96 tūkst.
Dar didesnė disproporcija būdinga neseniai sudarytiems NUTS 2 lygmens regionams, nes Sostinės regionas sudaro tik apie
28,5 proc. gyventojų, o antruoju regionu
tapusioje likusioje Lietuvoje yra apie beveik
triskart daugiau – 71,5 proc. Tai niekaip
neatitinka ES regioninėje politikoje akcentuojamo proporcingumo principo ir siekio
mažinti regioninius skirtumus, skiriant ES
paramą.
Be to, tik pirmajame NUTS 2 regione
yra aiškus centras – Vilnius, kai antrasis
regionas paliktas be jokio centro, todėl
akivaizdu, kad toks Lietuvos suskirstymas
į didžiuosius regionus yra visiškai deklaratyvus. Pasigirsta spėliojimų, kad antrojo
regiono centru greičiausiai taps Kaunas,
tačiau tokia perspektyva mokslininkų nežavi. Pasak M. Bileišio, po 2020 m. Kaunas
gali suklestėti, bet tai reikštų beveik mirties
nuosprendį Šiaurės Lietuvai. Statistinio regiono centras, kaip rodo moksliškai įrodyti
faktai, paprastai suklesti. Taip atsitiko ir
Vilniaus atveju, kuriam per 12 metų teko
didžioji dalis struktūrinių lėšų, todėl dabar
teigiama: „Vilniaus miestas šviesmečiais
atitolęs nuo kitos Lietuvos“, o „nedalijant
Lietuvos į atskirus Vidurio ir Šiaurės statistinius regionus, galima užprogramuoti
vieniems didžiulį spurtą, kitiems – vegetaciją“ (žr.: http://www.veidas.lt/kaunas%E2%80%93-suklestes-o-trecia-lietuva%E2%80%93-pasmerkta).

Tiesa, prieš priimant sprendimą dėl
dviejų NUTS 2 lygmens regionų sudarymo Lietuvoje, Vidaus reikalų ministerijos
pranešime buvo skelbiama: „Sudaromi neadministraciniai regionai, todėl kasdieniame
gyvenime ir veikloje pokyčių nei gyventojai,
nei įmonės, nei institucijos nepajus, o Eurostato duomenų bazėje bus daugiau informacijos ne tik apie Lietuvą, bet ir apie jos
sostinę“ (žr.: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/
lietuva-siuloma-suskirstyti-i-du-regionussostines-ir-likusios-dalies/215024). Tačiau,
kaip minėta, būtent per šį NUTS 2 lygmenį
yra skiriama ES struktūrinių fondų parama
regioninei plėtrai, todėl akivaizdu, kad pagal
subsidiarumo principą turėtų būti aiškus to
skirstymo centras. Be to, „kitos Lietuvos“
žmonės labai norėtų žinoti, per kokį regioninį centrą bus administruojama tam regionui
skirta parama. O gal vėl ji bus nukreipiama
tik per Vilnių?
Subsidiarumo principas, kurio esmė –
užtikrinti tam tikrą žemesnio lygio valdžios
institucijų nepriklausomumą nuo aukštesnės
valdžios institucijų, yra tiesiogiai susijęs su
daugiapakopio valdymo modeliu. 2012 m.
ES Regionų komiteto posėdžio pranešime
buvo pateikta išvada, kad subsidiarumas ir
daugiapakopis valdymas yra neatsiejami nuo
stiprios regionų ir vietos savivaldos. Tačiau
atkreiptas dėmesys, kad Lietuvoje regioninis
lygmuo prarado galią, pastebimas nenoras
įgyvendinti tolesnes reformas. Tokia padėtis
verčia ieškoti naujų Lietuvos regionalizacijos
kelių. (Pabaiga – kitame numeryje)

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE

Absolventų įsidarbinimas – ir aukštųjų mokyklų rūpestis

K

albant apie universitetus, jų studijų
kokybę, mokslinius pasiekimus ir
tarptautiškumą, dažnai nepelnytai
mažai dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimo rodikliams, kurie neretai išryškina egzistuojančią aktualią problemą. Pasak
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
(VGTU) rektoriaus prof. dr. Alfonso Daniūno, universitetai, kurie dar to nepadarė, turėtų
suprasti, kad jų absolventų įsidarbinimo klausimas yra ir pačių aukštųjų mokyklų rūpestis.
„Vienas pagrindinių kriterijų, vertinant
aukštosios mokyklos studijų kokybę, turėtų
būti absolventų įsidarbinimo rodikliai, jų
konkurencingumas rinkoje, nes aukštojo
mokslo tikslas – išugdyti studentus profesionalus, kiek įmanoma geriau vertinamus
darbo rinkoje. Tai padėtų atskirti institucijas,
kurios nerodo gerų rezultatų ir neduoda
naudos nei studentams, nei darniai mūsų
šalies ateičiai“, – sako VGTU rektorius.
Tarptautiniai reitingų rezultatai patvirtina, kad stipriausi Lietuvos universitetai
iššūkį parengti darbo rinkoje vertinamą specialistą ne tik priima, bet ir sėkmingai įgyvendina. Naujausio universitetų absolventų
įsidarbinimą vertinančio tarptautinio reitingo „QS Graduate Employability Rankings
2018“ duomenimis, tarp Lietuvos aukštųjų
mokyklų gerais rezultatais išsiskiria trys
universitetai – VGTU, VU ir VDU. Visos trys
aukštosios mokyklos reitinge užima 301–500

vietą. Sudarant reitingą, vertinta absolventų
reputacija tarp darbdavių, Alumni bendruomenė, universiteto fakultetų partnerystė su
darbdaviais, darbdavių ir studentų ryšiai bei
absolventų įsidarbinimo rodiklis.
„Kūrybingi, prie greitai kintančios aplinkos gebantys prisitaikyti darbuotojai yra darbo rinkos kertinis pagrindas, nuo kurio priklauso įmonių konkurencingumas globalioje
rinkoje ir tolimesnis valstybės ekonomikos
augimas. Žengiant į ketvirtosios pramoninės
revoliucijos amžių, reikia kalbėti apie kitokią
pramonę – apie modernią, aukštosiomis,
skaitmeninėmis technologijomis grįstą, didelio produktyvumo, didžiulę pridėtinę
vertę kuriančią ir pasaulyje konkurencingą
pramonę. Tam reikia ir išsilavinusių žmonių,
galinčių valdyti ir naudoti kuriamas technologijas. Labai svarbu, kad aukštųjų mokyklų
absolventai turėtų ne tik teorinių žinių, bet
ir praktinių įgūdžių bei puikiai susigaudytų
šiuolaikinėje darbo aplinkoje. Tokį specialistą parengti yra didelis ir atsakingas darbas
bei nemažas iššūkis, su kuriuo susidoroti
gali ne kiekviena aukštoji mokykla“, – sako
didžiausios verslo asocijuotos organizacijos
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis.
Pasak VGTU rektoriaus, kad universitetai tenkintų darbdavių poreikius, jie turėtų
daug dėmesio skirti studentų praktikoms,
ryšiams su būsimais darbdaviais užmegzti

ir palaikyti, karjerai planuoti. „Tai pradžia,
itin svarbūs pirmi žingsniai į profesinį tobulėjimą. VGTU tam skiriame daug dėmesio
ir tai atsispindi ne tik tarptautinių reitingų
rezultatuose, bet ir šalies statistikoje. Lietuvos darbo birža kiekvienais metais atlieka
absolventų įsidarbinimo analizę, o pagal
naujausius jos duomenis 85–97 proc. 2016
m. laidos VGTU bakalaurų, praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo, jau dirbo. Dar

geresni magistrų rezultatai – jų įsidarbinimo
rodiklis sudaro 92–100 procentų“, – atkreipia
dėmesį VGTU rektorius.
„QS Graduate Employability Rankings“
yra vienas iš didžiausio nepriklausomo
universitetų reitingo „QS World University Rankings“ sudaromų reitingų. Daugiau
informacijos apie reitingą: https://www.
topuniversities.com/university-rankings/
employability-rankings/2018

MOKSLO RENGINIAI
Lietuvos sociologų draugijos narių susirinkimas

L

apkričio 17 d. 9.30–18.30 val. Vytauto
Didžiojo universitete (Jonavos g. 66,
Kaune) vyks visuotinis Lietuvos sociologų
draugijos narių susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:

1. Draugijos veiklos ir finansinė metinė
ataskaita.
2. Atnaujintos redakcijos draugijos įstatų
tvirtinimas.
3. Draugijos vykdomosios valdybos rinkimai:

a) Draugijos prezidento rinkimai;
b) Draugijos valdybos šešių narių rinkimai.
4. Kiti klausimai.
Kviečiame visus Draugijos narius aktyviai dalyvauti visuotiniame susirinkime ir
Draugijos vadovybės rinkimuose. Atkreipiame dėmesį, kad konferencijos registracijos metu visuotiniame Draugijos narių
susirinkime dalyvaujantieji turi pasirašyti
susirinkimo dalyvių sąraše ir balsavimo
biuletenius gavusiųjų sąraše.
Milda Ališauskienė Lietuvos sociologų draugi
jos prezidentė
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Erika Paliulytė

R

Pasekmės, kurias lemia demografiniai pokyčiai

egionai tuštėja. Daugumoje iš 60-ies
šalies savivaldybių gyventojų skaičius mažėja. Išimtis yra tik keturios
savivaldybės – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos
rajonų ir Neringos, kuriose gyventojų daugėja. Apie demografinių pokyčių keliamus
iššūkius ekonomikai, socialinės apsaugos ir
švietimo sistemoms bei nekilnojamojo turto
rinkai kalbėjomės su Kauno technologijos
universiteto Panevėžio technologijų ir verslo
fakulteto dėstytoju doc. dr. Ričardu Mileriu.
Įvertinęs faktą, kad šiais metais ypač
išaugo emigrantų skaičius (per pirmuosius
8 mėnesius iš Lietuvos jau išvyko 42 tūkst.
gyventojų, kai per visus 2016 m. – 50 tūkst.),
KTU docentas tikina, kad migracijos srautų
ir mastų pasikeitimas mažai tikėtinas tol, kol
Lietuvos ir kitų labiau ekonomiškai pažengusių Europos Sąjungos valstybių ekonominio
išsivystymo lygis reikšmingai skirsis.

Geresnė padėtis – tik didžiuosiuose rajonuose

Pasak pašnekovo, 56 Lietuvos savivaldybėse daug optimistinių prognozių įžvelgti
negalima, nes kiekvienais metais gyventojų
skaičius jose mažėja. 1996–2017 m. kasmet
vidutiniškai gyventojų skaičius sumažėjo
nuo 0,28 iki 2,31 proc. „Blogiausia padėtis
yra Visagino, Akmenės, Ignalinos, Skuodo,
Biržų ir Kelmės rajonų savivaldybėse, kur
kasmet prarandama po 2 ir daugiau proc.
gyventojų“, – tikina R. Mileris.
Geriausia demografinė situacija yra trijų didžiausių miestų – Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos – rajonuose. Nors čia gyventojų
skaičius didėja, R. Milerio teigimu, taip vyksta tik dėl vidinės migracijos, kai šių miestų
gyventojai išsikelia gyventi į priemiesčius:
„Tokiu atveju padėtis išlieka ta pati: nors
ir atrodo, kad gyventojų skaičius didėja,
pagal administracinį Lietuvos teritorijos
suskirstymą pasikeičia tik šių mažais atstumais migruojančių gyventojų gyvenamoji
savivaldybė.“
Nors minėtuose rajonuose padėtis geresnė, bet ir šių miestų savivaldybėse gyventojų
iš lėto mažėja: Vilniaus apskrityje vidutinis
metinis gyventojų sumažėjimo tempas yra
0,39 proc., Klaipėdos apskrityje kasmet gyventojų sumažėja po 0,9 proc., o Kauno
apskrityje – po 1,05 proc.
„Akivaizdu, kad šie teigiami skirtumai,
lyginant su kitais regionais, yra sąlygoti didžiųjų miestų aukšto ekonominio aktyvumo,
didelės verslo subjektų koncentracijos, investicijų, aukštesnio gyvenimo lygio ir didesnės
darbo jėgos paklausos“, – teigia R. Mileris.

Tikėtina perteklinė nekilnojamojo turto pasiūla

Kaip veiksnius, darančius įtaką nekilnojamojo turto rinkos paklausai, KTU docentas įvardija ekonomikos ciklus, gyventojų
pajamų lygį, vidaus migracijos srautų kryptis, užimtumą, verslo aktyvumą regione,
komercinių bankų kreditų politiką ir netgi
emocinį faktorių, kurį dažnai lemia subjektyvios nuomonės formuotojai dėl artėjančių
kainų burbulų ir pan. Nekilnojamojo turto
rinka, kaip ir demografiniai rodikliai, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje išsiskiria.
Didžiųjų Lietuvos regionų rinka savo
specifika visai nebūdinga kitiems šalies regionams, kur šiuo metu nevyksta tokie spartūs
ekonomikos augimo ir plėtros procesai. „Ten
daug ką lemia demografija – dėl vidaus ir

Išvykstantieji

tarptautinės migracijos susidarančių nuolatinių neigiamų srautų, mažėjant gyventojų
skaičiui, nekilnojamojo turto paklausa mažėja“, – sako R. Mileris.
Pasak KTU Panevėžio fakulteto docento, mažėjant Lietuvos gyventojų tankumui,
kinta ir gyventojams tenkantis gyvenamojo
ploto dydis: jei 1996 m. vienam Lietuvos
gyventojui teko 21 kv. m gyvenamųjų patalpų ploto, tai 2017 m. ploto dydis išaugo
iki 30,7 kv. m. Remiantis dabartinėmis statybų apimčių ir gyventojų skaičiaus kaitos
tendencijomis, 2040 m. šis rodiklis turėtų
išaugti iki 53,6 kv. m.
„Kyla klausimas: ar realu, kad kiekvienas statistinis Lietuvos namų ūkis, turintis
keturis asmenis, ateityje galėtų gyventi vidutiniškai 200 kv. m būste? Labai tikėtina,
kad regionuose jau netolimoje ateityje ims
formuotis perteklinė nekilnojamojo turto
pasiūla, o tai turėtų lemti kainų mažėjimą“, –
mano pašnekovas.

Mažėjant gyventojų skaičiui – auga kainos

„Verslas jau dabar neabejotinai susiduria
su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Dėl
mažėjančios darbo jėgos pasiūlos, rinkoje auga kvalifikuotos darbo jėgos kaina, o
tai didina gamybos sąnaudas“, – sako R.
Mileris. Mokslininko teigimu, susidarius
spaudimui didinti darbo užmokestį, kai iš esmės nepadidėja darbo našumas, skatinamas
produkcijos savikainos ir kainų augimas.
Kartu, sparčiai mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja vartojimas regioninėse prekių
ir paslaugų rinkose. „Toliau nuo didžiųjų
miestų esančiose vietovėse gali įsisukti sunkiai sustabdomas skurdo ratas: populiacijos
mažėjimas sukelia vidaus paklausos ir darbo
jėgos mažėjimą, o tai mažina regiono patrauklumą investicijoms, sulėtėja jo ekonominis
aktyvumas“, – įsitikinęs R. Mileris.
Socialinės apsaugos sistemai šalies depopuliacija taip pat turi didelę įtaką. R. Mileris
pastebi, kad mažėjant darbingo amžiaus
gyventojų skaičiui ir senstant visuomenei,
valstybinio socialinio draudimo sistema ateityje gali susidurti su rimtomis problemomis,
siekiant užtikrinti šalies gyventojų socialinę
apsaugą. 2001 m. statistiškai 100-ui darbingo
amžiaus gyventojų Lietuvoje teko išlaikyti
21 pagyvenusį (65 m. ir vyresnį) žmogų.
2017 m. šis rodiklis išaugo iki 29. R. Mileris
teigia, kad prognozuojamas šio koeficiento
augimas ir ateityje.

Doc. Ričardas Mileris

Demografiniai pokyčiai švietimo sistemoje pasireiškia tiek sumažėjusiu bendrojo
ugdymo mokyklose besimokančių moksleivių, tiek į aukštąsias mokyklas stojančiųjų
skaičiumi. „2000–2017 m. moksleivių skaičius sumažėjo 45,2 proc., įstojusių į univer-

sitetus – 29,3 proc., o į kolegijas – 21,7 proc.
Tikėtina, kad šie skaičiai ir toliau mažės“, –
teigia R. Mileris, svarstydamas, kad tokie
pokyčiai lems esminius aukštojo mokslo
sistemos pertvarkymo sprendimus.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO
VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
PRAŠYMAS

1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymą minėti
prie Lietuvos Respublikos Prezidento,
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo
Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto
paminklo Vilniuje

P

AŽYMIME, kad 2014, 2015, 2016 ir
2017 m. vasario 16-ąją nebuvo valstybiniu lygmeniu minimas 1949 m.
vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymas prie
generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo
Vilniuje. Daugelis tokį valdančiųjų elgesį
suprato kaip nepagarbą žuvusiems ir kovojusiems partizanams, jų vadui, Lietuvos
Respublikos Prezidentui generolui Jonui
Žemaičiui-Vytautui ir kaip bandymus trinti
istoriją iš žmonių atminties.
KONSTATUOJAME, kad 1944–1953 m.
Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų
partizaninis karas. Per karą žuvo apie 20 tūkst.
partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo
areštuota, nuteista, ištremta, nužudyta. Per 50
sovietinio genocido metų Lietuva prarado
apie 1 mln. žmonių. Buvo padaryta žalos
maždaug už 830 mlrd. JAV dol.
PAŽYMIME, kad 1949 m. vasario 16 d.
per sovietų okupaciją pasirašyta Deklaracija
turi būti IŠKILMINGAI MINIMA Vilniuje.

PRAŠOME nuo 2018 m. vasario 16 d. REGULIARIAI valstybės lygmeniu minėti 1949
m. vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymą prie
Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo
Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto
paminklo Vilniuje. Tikime, kad tuose renginiuose aktyviai dalyvaus partizanai, sukilėliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės
kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai,
užsienio svečiai, sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai ir aukščiausieji
Lietuvos pareigūnai bei politikai.
SIŪLOME minėjimą pradėti 15 val., kad
nuo Signatarų namų suspėtų atvykti šventės
dalyviai. Prezidento kanceliarija turėtų organizuoti darbą taip, kad Prezidentė kartu
su Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo Pirmininku, Bažnyčios hierarchais,
Seimo Pirmininku, Ministru Pirmininku ir
garbingais svečiais galėtų dalyvauti minėjime.
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Filmas apie semiotikos pradininką A. J. Greimą

iemet minimas iškilaus lietuvių semiotiko, publicisto, rezistento Algirdo
Juliaus Greimo gimimo šimtmetis,
kuris yra įtrauktas ir į UNESCO minimų
datų sąrašą. Šia proga spalio 18 d. Vytauto
Didžiojo universitete pristatytas žurnalisto,
VDU docento Ryčio Zemkausko dokumentinis filmas „Ieškoti Greimo“ (pranc.
Cherchez Greimas).

Semiotikas Algirdas Julius Greimas. Archyvo
nuotrauka

„Greimas – pilnas prieštaravimų. Filme
yra labai daug detalių, kurios tai parodo. Pavyzdžiui, jam, visą gyvenimą besistengusiam
„vakarietinti“ ir „miestinti“ Lietuvą, staiga
tenka gyventi kaime – ir ne šiaip troboje, o...
pamatysite patys. Mėgstu, kai žiūrovas pats
iššifruoja, kodėl viena ar kita yra rodoma ar
sakoma. Tai juk irgi semiotika“, – pasakojo
R. Zemkauskas.

„Pirmą kartą čia atvykusi netekau žado – daug
miškų, mažai žmonių. Labai gražu, labai
ramu, bet ir labai nuobodu“, – pirmą Lietuvos
įspūdį prisiminė iš Kinijos atvykusi Jian Lingling, kuri jau šešerius metus gyvena Kaune
ir dėsto savo gimtąją kalbą Vytauto Didžiojo
universitete. Šiandien ji sako, kad jaučiasi
kaip vietinė kaunietė. Pirmiausia todėl, kad iš
lietuvių išmoko neskubėti be reikalo ir vengti
streso, itin būdingo jos tautiečiams.

Rūpintis tėvais ir seneliais
yra pareiga

Į Lietuvą gyventi Jian Lingling persikėlė
kartu su vyru lietuviu, su kuriuo susipažino
per Pekino olimpines žaidynes. Po trejų
metų pora susituokė ir nutarė persikelti
gyventi į Kauną. Moteriai iškart labai patiko
Kauno senamiestis, jo graži architektūra,
draugiški žmonės. Patiko ir vietinis maistas, nors kai kuriems kinams cepelinai ir
kiti riebūs patiekalai nėra prie širdies. Jian
Lingling yra kilusi iš Kinijos pietų, kur paplitęs šviežias maistas. Lietuviška virtuvė yra
artimesnė šalies šiaurės patiekalams – šiame
Kinijos regione maistas taip pat „sunkus“,
gausus, kaloringas, o kviečiai populiarumu
pranoksta ryžius.
Kalbėdama apie atrastus kultūrinius
skirtumus, moteris pirmiausia pabrėžia šeimos santykius. Kinijoje įvesta vadinamoji
vieno vaiko politika, siekiant mažinti gimstamumą, todėl vienoje šeimoje vienu vaiku
rūpinasi net šeši žmonės: tėvai ir seneliai.
Vaikui suaugus, situacija apsiverčia – vienam
žmogui tenka rūpintis šešiais.
„Kinijoje vaikams užaugus tenka labai
daug įtampos. Iš jų reikalaujama pagarbos

Prie namo, kuriame gyveno A. J. Greimas

A. J. Greimo atminimo lenta, Chaussée

A. J. Greimas, didesnę gyvenimo dalį
praleidęs Prancūzijoje, laikomas vienu moderniosios semiotikos pradininkų – kalbotyros srities, tyrinėjančios ženklų struktūras
įvairiose sistemose. Garsusis kalbotyrininkas, mitologas, eseistas mokėsi Kupiškyje,
Šiauliuose, Marijampolėje, vėliau studijavo
teisę Vytauto Didžiojo universitete. „Kaip
galima žmogui, veikiančiam moksliniame
ir kultūriniame pasaulyje, suderinti savo
buvimą drauge lietuviu ir prancūzu? Tokia
problematika geriau suprantama kaip dviejų
kultūrinių pasaulių sugyvenimas, vienam
kitą papildant, vienas kitam prieštaraujant“, – savo dvilypę kilmę yra komentavęs
pats A. J. Greimas.
Konstitucinę teisę VDU jam dėstė rektorius, Aukščiausiojo Teismo teisėjas Mykolas
Römeris, logiką – mąstytojas Vosylius Sezemanas, o Viduramžių krikščioniškąją filosofiją – garsus rusų filosofas Levas Karsavinas.
Pirmaisiais metais A. J. Greimas VDU taip

pat studijavo Lietuvos teisės istoriją, romėnų
teisę, politinę ekonomiją, socialinę žemdirbystės istoriją, psichologiją, vokiečių ir rusų
kalbas. Pasak A. J. Greimo biografiją parengusio mokslininko, Purdue universiteto (JAV)
profesoriaus Thomas F. Broden, semiotikos
pradininkas Kauną prisiminė kaip kosmopolitinį miestą, kuriame susipažino su įvairius
pasaulio kraštus jau aplankiusiais studentais.
„Lietuva formavo jo asmenybę ir tapatybę,
suteikė jam rimtą humanitarinį išsilavinimą,
įteigė jam europinio folkloro tradiciją ir poetinę prasmę, įdiegė jam įsipareigojimą įsilieti į
vykstantį tautinės kultūros ir bendruomenės
kūrimą“, – apibendrino T. F. Broden.
A. J. Greimas laikomas Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėju, vienu iškiliausių
semiotikų Prancūzijoje kartu su Rolandu
Barthesu. Tarp jo geriausia žinomų atradimų – semiotinis kvadratas, aspektualumo,
izotopijos tyrimai, taip pat lietuvių mitologijos, religijos tyrinėjimai.

„Lietuvoje išmokau neskubėti“
Kinų kalbos dėstytoja
Jian Lingling. VDU nuotr.

ir rūpesčio, atsakingumo prižiūrint senstančius tėvus ir senelius. Čia, Lietuvoje,
susidariau įspūdį, kad žmonėms nepatinka
rodytis bejėgiais, negalinčiais patiems savimi
pasirūpinti“, – svarstė Jian Lingling.
Atvykusi į Lietuvą, Lingling taip pat pastebėjo, kad čia nėra įprasta suaugusiems
vaikams finansiškai remti tėvus – bent jau
ne taip, kaip jos gimtojoje Kinijoje, kur tai
laikoma pareiga. Tačiau dėstytoja pažymi,
kad pastaruoju metu Kinijos žmonės vis turtėja, todėl netrūksta atvejų, kai tėvai vaikams
palieka daug turto.

Kinijoje skuba visi ir visur

Sunkiausia viešniai iš Kinijos buvo apsiprasti su šalies dydžiu – nieko nuostabaus,
mat Lingling gimtinėje yra net 31 atskiras
regionas, vadinamas provincija (ir dar 4
specialios savivaldybės), o kiekvienoje provincijoje yra miestų, kurie dydžiu prilygsta
ar pralenkia visą Lietuvą.
„Lankiausi Molėtuose, Kėdainiuose, kituose mažuose miesteliuose. Keisčiausia, kad
jūs juos vadinate miestais, nors jie mažesni
net už kaimus, – šypsosi moteris. – Po dau-

giau nei šešerių metų gyvenimo Lietuvoje
jaučiuosi beveik vietinė – žmonės čia niekur
neskuba. Kinijoje skuba visi ir visur: tiek
dirbdami, tiek susitikdami su draugais. Kiekviena minutė vertinama pinigais. Tai kelia
labai daug streso.“
Jian Lingling pritaria paplitusiai nuomonei, kad lietuvių kalba užsieniečiams, juolab
kinams, yra didelis iššūkis. Lyginant su lietuvių,
kinų kalbos gramatika yra be galo paprasta:
nėra asmenavimo, žodžiai neturi linksnių, giminės, skaičiaus ar laiko. „Vyras nuo pat pirmų
metų mane skatino mokytis lietuvių kalbos.
Pramokau ir dabar stengiuosi bendrauti lietuviškai su tais, kurie nekalba angliškai, tačiau tai
nelengva“, – prisipažįsta pašnekovė.

Įsteigė kinų kalbos klubą

Jian jau penkerius metus dėsto savo gimtąją kalbą studentams Vytauto Didžiojo
universitete, kuriame kalboms skiriamas

Režisierius Rytis Zemkauskas Chaussée
gyvenvietėje (Prancūzija)

Filmo „Ieškoti Greimo“ peržiūra įvyko
spalio 18 d. Prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekoje-muziejuje. Filmo kūrybinė grupė: Rytis Zemkauskas (režisierius), Sigita
Trainauskienė (scenarijaus autorė), Gvidas
Kovėra (operatorius) ir Tomas Rugys (montuotojas). Filmo sukūrimą inicijavo Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Projektą „Algirdas Julius Greimas: sugrįžimai“ iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.
Parengta pagal VDU pranešimą

ypatingas dėmesys. Čia ne tik visiems studentams, bet ir visuomenei, verslo įmonėms
ir mokytojams siūloma mokytis net 30 kalbų.
Kursus veda dėstytojai, kuriems dėstoma
kalba yra gimtoji. Šį semestrą Jian Lingling
įsteigė naują VDU kinų kalbos klubą, kuriame galima neformalioje aplinkoje mokytis
kinų kalbos ir pažinti įvairias Azijos šalių
kultūras: Kinijos, Japonijos, Šiaurės Korėjos
ir kitas. „Studentai man dažnai sako, kad
kiniškai kalba tik paskaitose, niekur kitur
neranda galimybės praktikuoti šią kalbą.
Todėl šis klubas yra skirtas ir jiems, kad
daugiau neturėtų tokio pasiteisinimo“, –
juokėsi moteris.
Neseniai Jian Lingling kartu su kita VDU
kinų kalbos dėstytoja Wang Jingyang Lietuvoje išleido pasakų knygą „Karališko tigro
kailio apsiaustas“, kurioje lietuvių ir kinų
kalbomis pasakojama mongoliška pasaka.

LIETUVOS SOCIOLOGŲ DRAUGIJOS PASIŪLYMAS

P

asirengimas Lietuvos sociologų draugijos nacionalinei konferencijai vyksta
sklandžiai ir tikimės visus Jus sutikti
lapkričio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete.
Praėjusiais metais Jūsų susidomėjimo sulaukė naujų monografijų ar mokslo
studijų pristatymai. Šiais metais dėl laiko
stokos mums nepavyks surengti atskiros
sesijos naujoms knygoms, tačiau siūlome
tarpinį variantą. Parengsime ir išplatinsime naujienlaiškį tarp konferencijos daly-

vių apie naujas monografijas ir studijas.
Todėl kviečiame iki lapkričio 9 d. el. paštu sociologijalt@gmail.com atsiųsti informaciją apie naujas monografijas ar mokslo
studijas (publikuotas po 2016 m. LSD konferencijos). Prašome pateikti šią informaciją:
leidinio autoriai, pavadinimas, institucija,
leidykla, trumpa anotacija ir kontaktinis
asmuo, jos (jo) el. pašto adresas. Taip pat
prašome pridėti leidinio viršelio nuotrauką.
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LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOJE

Vytautas Bagdonas

L

Algirdo Juliaus Greimo vaikystės namuose

ietuvos mokslininkų sąjungos Tarpdisciplininė muzikologijos grupė,
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus,
asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų
skyrius spalio 7-ąją surengė popietę „Susiburkime Algirdo Juliaus Greimo vaikystės
namuose“, skirtą pasaulinio garso mokslininko, semiotiko, kalbų ir lietuvių mitologijos tyrinėtojo profesoriaus Algirdo Juliaus
Greimo 100-osioms gimimo metinėms. Į
renginį, vykusį Svėdasų krašto muziejuje,
esančiame Anykščių rajono Kunigiškių I
kaime, susirinko ne tik vietiniai gyventojai,
bet ir atvyko gausus būrys šio iškilaus mokslininko įvairiapusės veiklos tyrinėtojų, jo
atminimo puoselėtojų iš daugelio Lietuvos
vietovių. Apsilankė ir Vilniaus universiteto
A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos
centro profesorius habil. dr. Kęstutis Nastopka, mokslų daktarės Jurgita Katkuvienė ir
Loreta Mačianskaitė, gerai žinomas istorikas,
Anykščių rajono Garbės pilietis, akademikas
prof. habil. dr. Antanas Tyla.

tojas J. Greimas su žmona Konstancija Mickevičiūte-Greimiene ir vaikais – septynmete
dukra Gražina bei vienerių metukų sūnumi
Algirdu Juliumi – grįžo į Lietuvą. Iš Tulos
parvykęs mokytojas vėl buvo įdarbintas toje
pačioje Svėdasų krašte veikusioje Kunigiškių
pradžios mokykloje, kurioje jam buvo tekę
dirbti ir anksčiau – 1913–1915 m. Erdviame
mokyklos pastate taip pat buvo įrengti butai
mokytojams, tad šiame name Greimų šeima
ir apsigyveno. 1919 m. rudenį Greimai iš Kunigiškių išsikraustė į Kupiškio kraštą, vėliau
gyveno ir kitose vietovėse, kadangi anuomet
mokytojams gana dažnai tekdavo keisti darbovietes. Istorijos paminklas – buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastatas – išlikęs iki
šių dienų. Restauruotame name jau trisdešimt
metų veikia Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, kuriame įrengta ir prof. A. J. Greimo
atminimui skirta ekspozicija.
Pirmiausia renginio dalyviai apžiūrėjo
fotografijų, dokumentų ir spaudos leidinių
parodą „Iš Kunigiškių – į platųjį pasaulį“,
skirtą Algirdo Juliaus Greimo metams. Ji
eksponuojama tame kambaryje, kuriame
vaikystėje teko gyventi būsimajam moksli-

Popietėje dalyvavo A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro prof. habil. dr.
Kęstutis Nastopka (kairėje). Dešinėje: centro darbuotojos – dr. Jurgita Katkuvienė ir dr.
Loreta Mačianskaitė. Autoriaus nuotr.

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO Generalinė
konferencija 2015 m. paskelbė 2016–2017
metais minimų sukakčių sąrašą, į kurį buvo
įtraukta per 40 pasaulio kultūrai, švietimui,
mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų.
Šiame sąraše atsirado ir visame pasaulyje garsaus kalbininko, vieno iš semiotikos
mokslo kūrėjų prof. Algirdo Juliaus Greimo
(1917–1992) pavardė. Šiuos metus Lietuvos
Respublikos Seimas paskelbė Algirdo Juliaus
Greimo metais.
Garsiojo mokslininko 100-mečiui skirti
minėjimai, mokslinės konferencijos ir parodos jau vyko Vilniuje, Kaune, Kupiškyje,
Šiauliuose, Marijampolėje, Prienuose ir kitose
Lietuvos vietovėse, artimai susijusiose su prof.
A. J. Greimo gyvenimu. Netolimoje ateityje
Kaune turėtų iškilti ir profesoriaus atminimą
įprasminantis paminklas. Neužmirštas šio
iškilaus mokslininko atminimas ir užsienyje.
Ši popietė neatsitiktinai surengta Kunigiškių I kaime. Būtent Kunigiškiai buvo pirmoji
būsimojo mokslininko gyvenamoji vieta Lietuvoje. Jis gimė 1917 m. kovo 9 d. Tuloje (Rusija), kur jo tėvas Julius Greimas mokytojavo
per Pirmąjį pasaulinį karą evakuotų lietuvių
pradžios mokykloje. 1918 m. vasarą moky-

ninkui. Paroda, suorganizuota panaudojant
Lietuvos valstybinio archyvo, taip pat prof.
Karolio Rimtauto Kašponio ir muziejininko,
žurnalisto Vytauto Bagdono sukauptą medžiagą, veikia muziejuje jau gerą pusmetį ir
kurį laiką veiks ateinančiais metais.
Susibūrus muziejuje įrengtoje senovinėje
klasėje, sveikinimo žodį tarė Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė,
pristačiusi koncertuoti atvykusius moksleivius ir pedagogus. Trumpą, bet labai įspūdingą muzikinę programą atliko mokytojos
Linos Pipirienės vadovaujamas smuikininkų
ansamblis (akomponavo mokytoja Regina
Vladikytė), nuostabiai pianinu skambino
mokytojos Irenos Meldaikienės klasės auklėtinė, respublikinių ir tarptautinių konkursų
laureatė Faustina Kiaušaitė.
Vėliau buvo išklausyti trys pranešimai.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Lietuvos mokslininkų sąjungos Tarpdisciplininės muzikologijos grupės sekretorius
Rolandas Aidukas perskaitė pranešimą „Algirdo Juliaus Greimo vaikystės atspindys prof.
Karolio Rimtauto Kašponio knygoje „Greimas
arti ir toli“. Pasak pranešėjo, gausiai iliustruota, preciziškai surinktais faktais ir archyviniais
duomenimis pagrįsta knyga, parašyta lietuvių

vo mokslinę veiklą bei semiotikos mokslo reikšmę
pasaulyje. Pasak pranešėjo,
jis A. J. Greimu susidomėjo atsitiktinai: tarptautinės
semiotikos studijų asociacijos prezidentas, Suomijos mokslininkas prof.
Ero Tarastis (Eero Tarasti)
jam pasiūlė parengti darbą
Popietės dalyviai susipažįsta su prof. A. J. Greimui
apie A. J. Greimo gyveniskirtos parodos eksponatais. Iš kairės: akademikas
mą Lietuvoje. Tai padaryti
prof. Antanas Tyla, doc. dr. Rimantas Astrauskas ir prof.
jis sutiko pamanęs, kad tai
Karolis Rimtautas Kašponis
bus nesunki užduotis. Tačiau, pradėjus užir anglų kalbomis, yra ir svarbių dokumentų rašinėti mokslininką pažinojusių žmonių
sąvadas, ir fotografijų albumas, ir prof. A. J. prisiminimus, rinkti medžiagą archyvuose,
Greimo vaikystei skirtos nuotraukų parodos viską kaupti ir sisteminti, paaiškėjo, kad
katalogas. Todėl neatsitiktinai ši knyga „Aka- laukia milžiniškas darbas, kurio atsisakyti
deminės knygos“ knygyne buvo patekusi tarp jis jau nebegalėjo. Taip atsirado po Lietuvą
ir užsienio šalis apkeliavusi fotonuotraukų
populiariausių leidinių.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ekspozicija „Algirdo Greimo vaikystė“. Buvo
docentas humanitarinių mokslų (muziko- parengta ir išleista nemažai įvairios apimlogijos) daktaras, Lietuvos mokslininkų ties leidinių ir knygų. Paminklinės lentos ir
sąjungos Tarpdisciplininės muzikologijos kitokie atminimo simboliai papuošė vietas,
grupės narys Rimantas Astrauskas apžvelgė susijusias su A. J. Greimo gyvenimu ir veikla.
A. J. Greimo mitologijos studiją „Apie dievus Įvairiais renginiais prisimenamas ir pagerir žmones“ ir kitus lietuvių mitologiniais biamas vienas žinomiausių tarptautiniame
tyrinėjimais pagrįstus garsaus semiotiko mokslo pasaulyje lietuvių.
Profesorius habil. dr. Kęstutis Nastopka,
mokslinius darbus.
Su Anykščių kraštu artimai siejamas apibendrindamas popietę muziejuje, negaimuzikos teoretikas, pedagogas, muzikolo- lėjo gražių žodžių renginio organizatoriams
gas, prof. A. J. Greimo paveldo puoselėtojas ir prof. A. J. Greimo atminimo sergėtojams:
ir populiarintojas, humanitarinių mokslų „Kunigiškių sodžiaus muziejuje sukaupti
(muzikologija) daktaras, Lietuvos moksli- tokie istorijos ir kultūros paveldo lobiai,
ninkų sąjungos Tarpdisciplininės muzikolo- taip rūpestingai tvarkomos ekspozicijos, taip
gijos grupės pirmininkas Karolis Rimtautas prasmingai gerbiamas ir saugomas žymių
Kašponis išsamiai apžvelgė A. J. Greimo, kraštiečių atminimas, kad tuo tikrai būtų
kaip vienos žymiausių pasaulyje – Paryžiaus patenkinti ir Juozas Tumas-Vaižgantas, ir
semiotikos mokyklos – pradininko ir vado- Algirdas Julius Greimas.“

NAKTIS BIBLIOTEKOJE
Lapkričio 17 d., penktadienį. Pradžia – 18:30 val.

LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv. Ignoto g. 6, Vilnius

NAKTIS BIBLIOTEKOJE – viešas edukacinis renginys, kviečiantis pažinti pastato
istoriją, čia dirbusių žmonių likimus, senove dvelkiančioje erdvėje praleisti penktadienio vakarą. Kai nusileis saulė, įjungsime šviesas, uždegsime žvakes ir plačiai
atversime bibliotekos duris.
PROGRAMA:
18.30 val. orientacinis žaidimas „Klajojančios ugnys“ (pradžia – prie įėjimo)
20.00 val. fotosesija „Piešimas šviesa“ (Požemio salė)
20.00 val. astrologinės prognozės „Žvaigždžių kalba“ (fojė prie Bendrosios skaityklos)
20.00 val. joga – meditacija su žvakės liepsna – „Trataka“ („Freskos“ galerija)
21.00 val. Užupio dramos teatro spektaklis pagal V. Šekspyrą „Sonetų išmintis“
(bendroji skaitykla)
21.30 val. Renesanso šokiai. Senovinio šokio ansamblis „Puelli Vilnenses” (Požemio
salė)
22.00 val. intelektualus komandinis žaidimas „Protmūšis“ (kavinė)
Registruokitės orientacinėms varžyboms (asmeniškai, komanda) ir/ar protų mūšiui
(komanda) el. paštu vilma.abariene@tb.lt arba tel. (85) 261 03 67
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IŠKILIŲ ASMENYBIŲ GALERIJOJE

Prisimenant profesorių Valdą Pruskų:
monografijos sutiktuvės Mokslų akademijoje

Prof. dr. Vilija Grincevičienė

V

ienu iš kriterijų, vertinant mokslininko nuveiktus darbus, gali būti
jo mokslinių veikalų publikavimas,
JAM jau esant Amžinybėje...
2016 m. sausio 26 d. atsisveikinome su
Vilniaus Gedimino technikos ir Lietuvos
edukologijos universitetų profesoriumi habil. dr. Valdu Pruskumi. Lietuvos mokslininkų bendruomenė neteko iškilios, jautrios,
tolerantiškos asmenybės, brandaus plačių
interesų mokslininko, dvylikos monografijų,
daugelio studijų, vadovėlių ir kitų mokymo
priemonių bei daugiau kaip 400 mokslinių
straipsnių autoriaus, mokslinių leidinių
sudarytojo ir redaktoriaus. Ir štai 2017 m.
rugsėjo 19 d. Lietuvos mokslų akademijoje
įvyko V. Pruskaus (1950–2016) atminimo ir
jo monografijos „Ekonomika ir filosofija:
sąveikos ir trajektorijos“ sutiktuvių vakaras.
Renginį moderavo VGTU Filosofijos ir
kultūros studijų katedros vedėjas profesorius
dr. Tomas Kačerauskas, dalyvavo VGTU
Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė doc.
dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, prodekanas prof. dr. Vytis Valatka, profesoriaus
Valdo Pruskaus kolegos ir bendradarbiai.
Renginio dalyvius ypač žavėjo šiltas žmonos
Violetos ir sūnaus Augustino bendravimas.
Šeimos nariai nuoširdžiai pasidalino prisiminimais iš tų dienų, kai visi kartu džiaugėsi
gyvenimu: rūpinosi vienas kitu, keliavo, kūrė
ateities vizijas, svajojo... Šiuos prisiminimus
papildė nuotraukos iš šeimos albumo.
Pasak prof. dr. T. Kačerausko, jį visada
žavėjo V. Pruskaus platūs moksliniai interesai, kūrybiškas mąstymas, idėjų srautas
ir subtilaus humoro jausmas. Paskutiniais
metais trikdė ir įžvelgiamas V. Pruskaus
nerimas: ar jis suspėsiąs parašyti, ką buvo
sumanęs. Šiandien akivaizdu, kad nerimauta
ne be pagrindo: akademinė bendruomenė
šios monografijos sulaukė autoriui jau išėjus
ten, iš kur nebegrįžtama.
Buvęs VGTU rektorius, dabar šio universiteto Statybos technologijos ir vadybos katedros profesorius, LMA akademikas
Edmundas Kazimieras Zavadskas apžvelgė
garbaus atminimo profesoriaus V. Pruskaus
ilgametės mokslinės ir pedagoginės veiklos
esminius aspektus. Akademikas pasidalino
įžvalgomis apie naujosios monografijos ir
kitų profesoriaus V. Pruskaus mokslinių
darbų svarbą ir akcentavo jų didžiulę išliekamąją vertę.

Prof. Valdo Pruskaus paskutinė
monografija

Prof. Valdo Pruskaus atminimo renginio dalyviai

pastaraisiais dešimtmečiais susiformavusi
disciplina, nagrinėjanti, kokią įtaką skirtingiems socialiniams sluoksniams turi rinkos
ekonomikos puoselėjamų socialinių normų
ir vertybinių orientacijų raiška bei sklaida.
Šioje monografijoje a. a. prof. V. Pruskus
atskleidė skirtingų mokyklų filosofų požiūrį į ekonominius reiškinius, jų kilmę ir
poveikį įvairioms visuomenės būties sritims.
Atskiruose monografijos skyriuose autorius analizavo individo ekonominį veikimą
rinkoje, ekonominių ir kultūrinių vertybių
kūrimo savitumą, verslą kaip žaidimą ir kaip

ekonominės veiklos būdą, laisvalaikio ir
karjeros siekimo ypatumus, aplinkos kokybę
ir kitas šiuolaikinės vartotojų visuomenės
aktualijas. Prelegentas pažymėjo autoriaus
minties aiškumą ir dėstymo nuoseklumą
monografijoje, kuri labai reikalinga jaunimui, žengiančiam į savarankišką gyvenimą
ir ekonominę veiklą.
Šių eilučių autorė pasidalino mintimis apie šviesaus atminimo profesoriaus
V. Pruskaus asmenybę ir kartu praleistą laiką,
abiejuose universitetuose gvildenant egzistencines problemas ir aptariant sudėtingo

Prie profesoriaus kapo. Iš kairės: profesoriaus sūnus Augustinas, prof. dr. Libertas
Klimka, prof. dr. Vilija Grincevičienė, dr. Tautvydas Vėželis, prof. dr. Vytis Valatka, Jovilė
Barevičiūtė, prof. dr. Tomas Kačerauskas, Violeta Pruskuvienė.

Išsamiai V. Pruskaus monografiją aptarė
buvęs LEU Istorijos fakulteto prodekanas
prof. dr. Libertas Klimka, pabrėždamas knygos aktualumą. Ekonomikos filosofija – tik

laikotarpio realijas. Valdas Pruskus buvo
išskirtinai brandi ir darni, atskirais atvejais
kiek uždara asmenybė. Ryškiausi jo charakterio bruožai buvo darbštumas, kuklumas,

geranoriškumas, jautrumas, drąsa ir ištvermė, naujovių troškimas ir pagarba kitiems.
Profesorius buvo labai geranoriškas, bet ir
reiklus jauniesiems kolegoms – dėstytojams
ir studentams. Neatsitiktinai jis tapo pavyzdžiu ne vienam akademinės bendruomenės
nariui. Negalima nesižavėti Profesoriaus
principine nuostata, kad, einant į studentų
auditoriją, reikia turėti publikuotą vadovėlį,
studijų knygą ar metodinę priemonę.
Monografijos mokslinė redaktorė Jovilė
Barevičiūtė aptarė monografijos turinį ir
jos autoriaus postmodernistinį mąstymą,
plačius mokslinius interesus, neeilinius
gebėjimus taikyti tarpdalykines prieigas,
sprendžiant įvairiasluoksnę problematiką,
apimančią filosofiją, sociologiją, politologiją,
edukologiją, ekonomiką, etiką, komunikacijos teoriją. Pasak redaktorės, jai buvo garbė,
bet kartu ir didžiulė atsakomybė parengti šį
mokslinį veikalą publikavimui, nes ši monografija – jau paskutinis vaisius, nuraškytas
nuo Profesoriaus ilgamečių tyrimų medžio,
kai, redaguojant tekstą, nebuvo galimybės
pasikonsultuoti su autoriumi.
VGTU Filosofijos ir kultūros studijų katedros lektorius dr. Tautvydas Vėželis pratęsė
pasisakiusių kolegų mintis apie V. Pruskaus
mokslinį palikimą. Pasak jo, šios monografijos laukė visa akademinė bendruomenė, nes
jos turinys aktualus tiek dėstytojams, tiek
studentams. Šilčiausiais prisiminimais apie
bendrą akademinę veiklą su V. Pruskumi
pasidalino prof. hab. dr. Lietuvos mokslų
akademijos narys emeritas Romualdas Grigas. Abu iškilius mokslininkus daugelį metų
siejo kolegiški santykiai, gvildenant sociologijos, filosofijos, ekonomikos ir daugybę
kitų tarpdisciplininių problemų bei aptariant
studijų aktualijas.
Renginiui pasibaigus, profesoriaus
V. Pruskaus kolegos kartu su šeimos nariais
aplankė jo amžinojo poilsio vietą Kairėnų
kapinėse.

Apie dailės kūrinių kolekcijos katalogą ir gydymą be vaistų

Ona Gaidamavičiūtė

J

AV, Niujorke, Manhatane, gyvenančiam išeiviui iš Lietuvos kineziterapeutui
Samueliui Tacui (g. 1946 m.) ne viena
pasaulinio garso meno pasaulio įžymybė
dėkinga už sugrąžintą sveikatą. Jo rankos
gydė kompozitorių Endriu Loidą Vėberį,
violončelininką Mstislavą Rostropovičių,
smuikininkus serą Jehudį Menuhiną ir Isaką
Sterną, aktorę Elizabetą Berkley ir daugelį
kitų.
S. Tacas – Lietuvos žydų krautuvininkų

sūnus. Jis iki šiol prisimena, kaip mama
didžiuodavosi prieš karą su pirmąja savo šeima – vyru ir dukrele – gyvenusi Klaipėdoje,
kur turėjo delikatesų krautuvę. Viską sužlugdė daugelio ramiame litvakų gyvenime
gilų rėžį palikęs holokaustas. Šeima atsidūrė
Kauno gete, iš kurio Samuelio mamai pavyko
pabėgti – išgelbėjo netradicinė žydų tautybės
moteriai išvaizda. Besislapstydama, šeimos
netekusi moteris sutiko tokio paties likimo
tautietį – buhalterio išsilavinimą turintį buvusį krautuvininką iš Raseinių, kurio šeima
taip pat buvo išžudyta, o jam pačiam pasi-

sekė pabėgti nuo duobės, prie kurios turėjo
būti sušaudytas. Gerų žmonių dėka jiems
pavyko pasislėpti. Tai, kad 1946 m. Kaune
pasaulį išvydo sveikas Samuelis, visus karo
baisumus išgyvenusiems jo tėvams prilygo
stebuklui.
Į fizinę terapiją S. Tacas atėjo atsitiktinai.
Geras bičiulis, žymus sportininkas ir treneris
Zenonas Gramackas įkalbėjo jį stoti į anuometį Kūno kultūros institutą, kur buvo reikalingas akordeonistas, o Samuelis kaip tik
mokėjo groti šiuo instrumentu. Čia Samuelis
ir pradėjo studijuoti gydomąją kūno kultūrą,

vėliau atnešusią jam pasaulinę šlovę. 1973 m.
S. Tacas emigravo į Izraelį, nes norėjo gyventi
laisvoje, ne sovietinėje šalyje.
S. Tacas save vadina ne tik Karolio Dineikos, bet ir žinomos gydytojos Filomenos
Taunytės mokiniu.
Izraelyje gydytojas susipažino su savo
būsimąja žmona – pianiste Golda, kuri pas
jį atėjo, kaip pacientė. Kai žmona pradėjo
studijas JAV, kartu su ja už Atlanto išvyko
ir S. Tacas.
Nukelta į 11 p.
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Apie dailės kūrinių kolekcijos katalogą ir gydymą be vaistų

Atkelta iš 10 p.

––Papasakokite apie ką tik Niujorke
išleistą Jūsų kolekcijos katalogą „Soutine and L’École de Paris“.
–– Šiame kataloge pristatomas menotyrininkės Ievos Kuzminskaitės interviu su
kolekcininku, publikuojamas prof. Antano
Andrijausko straipsnis apie kolekcininką,
taip pat apie garsius vadinamosios L’École
de Paris („Paryžiaus mokyklos“) dailininkus,
litvakų dailės genijaus Chaim Soutine (1893–
1943) bičiulius ir sekėjus: Pinchus Kremègne
(1890–1981), Michel Kikoine (1892–1968),
Emmanuel Mane-Katz (1894–1962), Jacques
Chapiro (1887–1971), Neemija Arbit Blat
(1908–1999), Maurice Utrillo (1883–1955),
Jules Pascin (1885–1930), Henri Epstein
(1891–1944), Issac Dobrinsky (1891–
1973), Constantino (Costia) Terechkovitch
(1902–1978), Georges Rouault (1871–1958),
André Derain (1880–1954), Oskar Miestchaninoff (1886–1956), Leon Indenbaum
(1890–1981), Ossip Zadkine (1890–1967),
Jacques Lipchitz (1891–1973), Chana Orloff
(1888–1968), Sima Slonim (1910–1999),
Faibicho-Schraga Zafrin (1899–1975).
Taip pat šiame kataloge yra ir dalis mano
kolekcijos kūrinių.
––Kaip susidomėjote šiuo dailininku
ir jo aplinka?
–– Prieš devynerius metus perskaičiau
prof. Antano Andrijausko knygą apie lit

pasaulio atstovų. Muzikantė buvo ir mano
žmona. Skirtingais gyvenimo tarpsniais
patiko įvairi muzika. Tiesa, jaunystėje nuo
populiarios muzikos nuosekliai priėjau iki
klasikos: nuo Johano Sebastiano Bacho iki
Gustavo Malerio, nuo Frederiko Šopeno iki
Johaneso Bramso. Klausau įvairių muzikos
virtuozų atliekamus kūrinius: nuo Gleno
Guldo iki Mstislavo Rostropovičiaus, nuo
Leopoldo Godovskio iki Jašos Haifeco.

vakus Paryžiuje – „Litvakų dailė L’École de
Paris aplinkoje“ (Meno rinkos agentūra,
2008), kuri paliko gilų įspūdį ir paskatino
pasinerti į Chaim Soutine aplinkos dailininkų kūrybos pasaulį ir žymiausių jų atstovų
kūrinių kolekcionavimą.

––Ar Chaim Soutine buvo mylimiausias Jūsų litvakų dailininkas? Ką Jums
reiškia Soutine?
– Chaim Soutine man reiškia labai daug
pirmiausia dėl savo gyvenimo ir kūrybos
vientisumo. Tai nepaprastai autentiška asmenybė. Neatsitiktinai jis tapo vienas ryškiausių litvakų L’École de Paris tapybos
meistrų. Aš vertinu Soutine dėl išskirtinio
gaivališko talento ir dramatiško tragiško
pasaulėvaizdžio, begalinio atsidavimo kūrybai, dėl aistringumo, kuriuos skleidžia jo
kūriniai. Tad vis daugiau dėmesio skyriau
išsamesnei pažinčiai su jo gyvenimu, kūryba.
Skaičiau jo gyvenimo laikotarpiui skirtas
knygas, lankiausi parodose, aukcionuose,
kryptingai kaupiau jo aplinkos dailininkų
darbų kolekciją...
––Kokie Jūsų mėgstamiausi litvakų
ir kiti dailininkai?
–– Man brangūs visi į mano kolekcio
navimo lauką pakliuvę dailininkai, nes kiekviename randu sau dvasiškai artimų ir
maloniais ar tragiškais emociniais išgyvenimais susijusių bruožų. Kai geriau pažįsti XX a. pirmosios pusės Paryžiaus dailės
aplinką, gali giliau suvokti Soutine aplinkos
dailininkų kūrybos ypatumus. Ypač vertinu
artimiausius Chaim Soutine draugus: litva-

Samuelis Tacas. Asmeninio archyvo nuotr.

kų-prancūzų dailininkus Michelį Kikoine,
Pinchus Kremègne, Jacques Lipchitz, Oskar
Miestchaninoff (1886–1956), Leoną Indenbaumą. Chaim Soutine su šiais dailininkais
Paryžiuje gyveno nuo atvykimo 1913 m.
Nuolatos juos persekiojo baisūs nepritekliai,
skurdas, aistringa kova dėl pripažinimo. Visa
ši gyvenimišką tikrovė, paryžietiško gyvenimo spindesys ir skurdas savitai atsispindėjo
visų jų kūriniuose.
Pirmiausia kryptingai renku litvakų
emigrantų Paryžiuje darbus, tačiau mano
kolekcijoje yra ir daugelio Soutine bičiulių,
kilusių iš Rusijos, Ukrainos, Italijos ir kitų
šalių, darbai.

–– Koks Jūsų santykis su muzika?
Mėgstamiausi žanrai, muzikantai?
––Muzika mane lydi nuo jaunystės. Ypač
daug teko su muzika bendrauti Niujorke,
kur daug laiko praleisdavau ne tik Carnegie
Hall ar Metropolitan Opera renginiuose.
Artimai bendravau su daugeliu muzikos

––Galbūt ir pats kuriate meną?

––Vaikystėje net nedrįsdavau tapyti... Bet
muzikavau, nors anksti supratau, kad neturiu tiek talento, kad vertėtų giliau pasinerti
į šią kūrybinės veiklos sritį.

–– Gal bent keliais žodžiais galėtumėte pristatyti savo kūno derinimo
(angl. body tuning) terapiją? 2014 m.
pasirodė Jūsų ir Ingos Liutkevičienės
knyga „Kūno derinimas: malonus gyvenimas be vaistų. Filomenos Taunytės
mokinio patarimai“ (Mažoji leidykla,
2014), o 2015 m. – Jūsų autorinė knyga
„Gydančios rankos“ (Mažoji leidykla,
2015).
––Kūno derinimas – tai mano pabėgimas
nuo žmogaus kuriamo meno į Dievo sukurto
žmogaus organizmo paruošimą kūrybai.
Norint kalbėti apie tai, kaip gydyti kelį, reikia
būti pačiupinėjus šimtus tūkstančių tų kelių,
išmokti klausytis... kiekvieno kelio muzikos.
Gydytojas turi akis, kad matytų, rankas, kad
jaustų. Kad suprastų ligonio problemą, jis
turi kvėpuoti kartu su juo. Tik tada žinos, kas
ligoniui yra ir ką reikia daryti.

MOKSLO RENGINIAI

Medicinos bibliografijos raida – mokslinėje konferencijoje
Janina Valančiūtė

S

palio 12 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje surengta mokslinė konferencija
„Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui“, skirta gydytojo psichiatro,
bibliografo Vlado Šimkūno 100-osioms
gimimo metinėms. Į ją susirinko daugiau
kaip 60 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pakruojo, Švenčionėlių. Dalyvavo
ne tik bibliotekų atstovai, bet ir medikai.
Prisiminimais pasidalino Vlado Šimkūno
kurso draugai Bronius Domža, Jurgis Ramanauskas, kolegė Danguolė Survilaitė ir kiti.
Skaityti pranešimai aktualiais šiuolaikinės bibliografijos klausimais, apžvelgta
bibliografijos istorija. Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė (Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo
biblioteka) aptarė nacionalinės bibliografijos
reikšmę. Jos bendradarbė dr. Violeta Černiauskaitė apžvelgė bibliografijos terminijos šaltinius. Regina Vaišvilienė (Lietuvos
medicinos biblioteka) pristatė lietuviškosios
medicinos bibliografijos leidinius.

Du pranešimai buvo skirti personalinėms bibliografijoms. Dr. Birutės Railienės
(Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka) pranešimo tema – „Personalinė
bibliografijos rodyklė šiandien: sudarymo
naujovių ir ilgamečių tradicijų santykis“.
Nijolė Raudytė (Šv. Pranciškaus onkologijos
centras) nagrinėjo personalinės bibliografijos leidinio struktūrą, socialinę paskirtį
ir funkcijas. Janinos Valančiūtės (Lietuvos
medicinos biblioteka) pranešimas sugrąžino prie lietuviškosios bibliografijos ištakų.
Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė
Salvinija Kocienė prisiminė svarbiausius

Vlado Šimkūno biografijos faktus ir asmenybės bruožus.
Konferencijoje tą dieną negalėjusios dalyvauti tyrėjos atsiuntė savo pranešimus:
doc. Dalia Triponienė – „Vladas Šimkūnas –
mokslo kolega ir bibliografas“; gydytoja
doktorantė Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė –
„Bibliografijos svarba mokslininkui“.
Konferencijoje pristatyta Lietuvos medicinos bibliotekos parengta Vlado Šimkūno
bibliografijos rodyklė, kurioje pateikti jo darbai ir literatūra apie jį, straipsniai, archyvinė
medžiaga. Atidaryta Vladui Šimkūnui skirta
literatūros ir nuotraukų paroda. Ekspozicijo-

Bibliografas Vladas Šimkūnas. Archyvo
nuotrauka

je – Vlado Šimkūno sudarytos bibliografijos
rodyklės, straipsniai, rankraščiai, medžiaga
enciklopedijai, įvairūs dokumentai, laiškai,
nuotraukos.
Konferencijos dalyviams grojo Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro
smuikininkas Andrius Pleškūnas. Autorė yra

Lietuvos medicinos bibliotekos direktorė Salvinija Kocienė. Birutės Railienės nuotr.

Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotoja, „Mok
slo Lietuvos“ redakcinės kolegijos narė

12

Mokslo Lietuva

2017 m. lapkričio 8 d. Nr. 19 (596)

Popietė „Spėję dalintis pasauliu“

S

palio 27 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje buvo surengta popietė dailininkų
ir poetų atminimui. Renginio metu
pristatyta vieno iš svarbiausių medalių kūrėjų Lietuvoje ir poeto, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto prof. Petro Gintalo
kūrybos knyga „Petras Gintalas – medalio
žmogus“, VDA leidyklos išleista 2016 m.
P. Gintalui abipusis dailės ir poezijos
ryšys atsivėrė Dailės institute (Vilniuje), kai

Petras Gintalas. Kompozicija Vytautui
Mačerniui (2005)

čia studijuodamas, kartu su draugais įkūrė
teatrą, kuriame buvo rengiami vaidinimai
pagal jo paties, Arvydo Ambraso ir kitų
studentų parašytus tekstus. Dailės ir poezijos
ryšys skleidėsi nuo ankstyviausio dailininko
kūrybos laikotarpio. Žmogaus likimo ir istorinės temos P. Gintalo kūryboje yra vienos

Knygos apie Petrą Gintalą viršelis

svarbiausių. Pagrindinė dailininko nuostata nusakoma žodžiais: priminti, išsaugoti,
įamžinti. Savo kūryba jis atsigręžė į gimtąją

Žemaitiją. Dailininkas sukūrė įsimintinų
metalo plastikos darbų, kaip šešiolikos reljefų kompoziciją „Telšių mitai“, taip pat dvi
reljefines kompozicijas Telšiuose įrengtai Žemaičių sienai „Žemaitija“ ir „Durbės mūšis“.
Didžiąją kūrybos dalį P. Gintalas paskyrė medaliams, taip pat ir monetų projektams. Šie darbai yra dedikuoti iškilioms
asmenybėms: Kristijonui Donelaičiui, Ievai
Simonaitytei, Vincui Krėvei-Mickevičiui,
Maironiui, Jonui Basanavičiui, Pauliui Galaunei, Vladui Drėmai, Antanui Mončiui ir
daugeliui kitų rašytojų, dailininkų bei kitų
kultūros puoselėtojų atminimui. Dailininko
kūryba išsiskiria raiškia plastika, daugiareikšme ikonografija ir poetiniu pradu. P.
Gintalo medaliuose vitališka menine kalba
atkuriami pasakojimai, kurie atspindi įamžintas asmenybes, jų gyvenimą ir kūrybą,
visuomeninę veiklą, išreikštą per portretą,
istorinius mitologinius ir kitus siužetinius
vaizdinius. Parengta pagal LMA Vrublevskių
bibliotekos Komunikacijos skyriaus pranešimą

ISTORINĖS SUKAKTYS

Generolo Tado Kosciuškos (1746–1817)
200-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune

Dr. Raimundas Kaminskas

S

palio 14 d. istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčioje vyko renginys, skirtas Tado
Kosciuškos 200-osioms mirties metinėms.
Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Kazys Starkevičius, Lietuvos šaulių sąjungos,
Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų, Kauno apskrities
Bajorų draugijos, Šv. Adalberto-Lietuvos
didžiosios kunigaikštystės-riterių ordino,
Jotvingių kryžiaus riterių ordino, Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos, užsienio
karo klubų nariai, Kauno pavieto laisvieji
šauliai, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos
bei kitų visuomeninių organizacijų atstovai
ir svečiai. Nemažai jų buvo pasipuošę XVIII
a. pab. – XIX a. pr. karine ekipuote.
Renginys prasidėjo rikiuote ir iškilminga
eisena istorinėje Kauno pilies teritorijoje.
Vėliau Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje
kunigai su Šv. Jurgio konvento gvardijonu
dr. kun. Pauliumi Sauliumi Bytautu OFM
aukojo Šv. Mišias. Po jų istorikas Eduardas
Brusokas skaitė pranešimą „Generolas Tadas

T. Kosciuškos minėjimas prie Kauno pilies

žinoma, kad T. Kosciuška labai mėgęs Kauno
midų, kurį siųsdavo jam tiesiai iš Kauno.
Tadas Kosciuška (1746–1817) – Lietuvos,
Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės karo inžinierius, kovų už JAV
nepriklausomybę dalyvis (1775–1783), generolas, Vyriausiasis ATR 1794 m. sukilimo vadas. T.
Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016–
2017 m. minimų sukakčių sąrašą. Parengta pagal

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro
pranešimą

Artileristai ruošiasi salvei. Autoriaus archyvo
nuotr

Kosciuška – tautų laisvės kovotojas“.
Naujiems LDK istorinės atminties organizacijų nariams buvo įteikti kilmės liudijimai ir dekretai, įvyko apdovanojimo
generolo T. Kosciuškos vardo garbės medaliais (išleistais LDK Atminties rūmų) ir
Tado Kosciuškos kryžiais (išleistais Kauno
sąjūdžio), ceremonija. Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčioje buvo galima apžiūrėti lietuviškos
karinės ekipuotės (XVIII–XX a. pr.) laikiną
parodą (autorius – Jacek Jaworski). Istorikai
randa tam tikrų generolo Tado Kosciuškos
sąsajų ir su Kauno miestu. Pavyzdžiui, yra

L

SVEIKINIMAS

ietuvos mokslininkų sąjunga sveikina
sąjungos „Salduvės“ skyriaus narę,
Šiaulių universiteto profesorę GENOVAITĘ KAČIUŠKIENĘ, Lietuvių kalbos
draugijos XVII suvažiavime išrinktą Lietuvių
kalbos draugijos pirmininke. Linkime naujų
idėjų, ginant valstybinės kalbos interesus,
ugdant visuomenės, ypač jaunosios kartos,
pagarbą gimtajai kalbai. Kviečiame aktyviai
prisidėti prie mokslinės kalbos puoselėjimo,
pasisakant prieš nereikalingų svetimžodžių,

sunkiai suvokiamų trumpinių ir kitų svetimybių, neturinčių nieko bendra su gimtosios
kalbos sandara, plitimo, prie didesnio baltų
kalbų puoselėjimo pasaulyje ir jų reikšmės
lingvistikos mokslo raidai supratimo. Linkime vaisingo mūsų sąjungų bendradarbiavimo tautos kultūros ir žmonijos pažangos
labui.
Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas
Prof. dr. Jonas Jasaitis

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.
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