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organizavo mitingo prie Adomo Mic-
kevičiaus paminklo Vilniuje 30-mečio 

paminėjimą. 1987 m. rugpjūčio 23 d. prie 
A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje įvykęs 
mitingas buvo pirmas nesankcionuotas to-
kio tipo įvykis sovietų Lietuvoje ir pirmoji 
vieša antisovietinė demonstracija po 1972 
m. Kauno įvykių, kai susidegino Romas 
Kalanta. Mitingas buvo skirtas Molotovo–
Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasi-
rašymo 48-osioms metinėms priminti. Lietu-
vos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro 
praneši mas                                                                      

Paminėti lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai

1987 m. mitingas. ELTOS nuotr.

2017 m. mitingas

Sėdi (iš kairės): Seimo narys Petras Gražulis, Nijolė Sadūnaitė, kunigas Robertas Grigas, 
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Vidmantas Žilius, prof. Vytautas Landsbergis

Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas 
Vilniuje. Skulptorius Gediminas Jokūbonis, 
architektas Vytautas Čekanauskas

Vyčio paramos fondo plakatas. Raimundo 
Kaminsko nuotr.
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Vitražo galerijoje (Seimo I rūmuose) 
eksponuojama fotografijų paroda 
„Bunda jau Baltija“, skirta Baltijos ke-

lio 28-osioms metinėms paminėti. Joje prista-
tomos Lietuvos, Latvijos ir Estijos fotografų 
nuotraukos iš Lietuvos centrinio valstybinio 
archyvo, Lietuvos fotomenininkų sąjungos, Lie-
tuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos gyventojų 

Paroda, skirta Baltijos kelio 28-osioms metinėms
genocido ir rezistencijos tyrimų centro, Pasvalio 
rajono Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 
rankraštyno, Pasvalio krašto muziejaus archy-
vo, asmeninių archyvų. Į mus žvelgia Baltijos 
kelio dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų 
bei šio kelio dalyviai Latvijoje ir Estijoje.

1989 m. rugpjūčio 23 d. masinė Baltijos 
tautų akcija „Baltijos kelias“ pranoko visus 

lūkesčius. 2 mln. žmonių rankų grandine 
sujungė 620 kilometrų nuo Vilniaus (Gedi-
mino bokšto) per Rygą iki Talino (Tompea 
bokšto). Stovėjusieji pademonstravo taikų 
ryžtą būti nepriklausomi. Trys tautos parodė 
gražiausią savitarpio supratimą, solidarumą 
ir vienybę, siekdamos laisvės savo valsty-
bėms. Ši taiki demonstracija atkreipė viso 

pasaulio dėmesį ir sulaukė demokratinių 
valstybių visuomenės pritarimo. Praėjus 
dvidešimt metų po Baltijos kelio, 2009 m. 
Baltijos kelio akcija įtraukta į tarptautinį 
UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“. 

Paroda veiks iki rugsėjo 18 d. Ją apžiūrėti 
galima penktadieniais atvirų durų valandų 
metu nuo 11 iki 15 val.                                      

MOKSLAS IR VALSTYBĖ

Prof. Jonas Grigas

Mokslas padeda atsakyti į dauge-
lį didžiausių iššūkių, su kuriais 
susiduria visuomenė, įskaitant 

klimato kaitą, sveikatos apsaugą, maisto 
saugumą ar aplinkos elektromagnetinę taršą, 
bet jis paprastai perteikiamas specialia kalba 
recenzuojamuose mokslo žurnaluose, kurių 
dauguma žmonių niekada neskaito.

Kasmet paskelbiama apie 2,5 milijono 
mokslo straipsnių. Kiekviename rašoma, 
kad atrasta kažkas naujo, ko iki tol niekas 
nežinojo. Bibliotekos pilnos mokslo žurnalų 
ir disertacijų, pateikiančių originalių tyrimų 
rezultatus. Liūdniausia yra tai, kad dauguma 
šių originalių atradimų lieka žinomi tik 
mokslo bendruomenei, kadangi niekas kitas 
šių straipsnių ar disertacijų neskaito, nes jų 
nesupranta. 

Milžiniški žinių lobiai guli ir Lietuvos 
bibliotekose. Tačiau žmonės jų nežino, ne-
sinaudoja ir rodo savo „išprusimą“ TV lai-
doje „Klausimėlis“. Dėl to nežinojimo didėja 
atskirtis tarp mokslininkų ir visuomenės. 
Amerikiečių tyrimai parodė, kad: 

– 88 proc. mokslininkų mano, kad ge-
netiškai modifikuoti produktai yra saugūs, 
o 37 proc. eilinių piliečių mano atvirkščiai; 

– 68 proc. mokslininkų mano, kad mais-
tas, išaugintas naudojant pesticidus, yra 
saugus, o 28 proc. piliečių mano atvirkščiai; 

87 proc. mokslininkų mano, kad klimato 
kaitą skatina žmonių veikla, o 50 proc. pilie-
čių mano, kad ne; 

98 proc. mokslininkų mano, kad žmonės 
išsivystė evoliucijos būdu, o 65 proc. piliečių 
tuo netiki. 

Žmonės netiki tuo, ko nežino, kai trūksta 
žinių. Apgyniau dvi disertacijas ir parašiau 
daugiau nei 200 straipsnių tarptautiniuose 
mokslo žurnaluose bei kelis šimtus tezių 
apie fazinius virsmus ir feroelektrą. Turiu 
išradimų ir patentų. Tačiau mano tyrimų 
žmonės nežino. Dažnai žurnalistai manęs 
klausinėja apie įvairius reiškinius, bet jeigu 
paminiu fazinius virsmus (mes juos matome 
kasdien) ar feroelektrą (kai kurių kristalų 
savaiminį įsielektrinimą, dėl kurio atsiran-
da labai svarbios technologijoms savybės), 
kam skyriau visą savo gyvenimą, jiems tai 
atrodo tarsi keiksmažodžiai. Jie nenori apie 
tai pasakoti žmonėms. O juk tai reiškiniai, 
kurių dėka turime daugelį šiuolaikinių tele-
komunikacijų ir kitokių technologijų. 

Praleidau daugybę bemiegių naktų ir 
dienų, apmąstydamas idėjas, nesuskaičiuo-
jamą kiekį valandų skaitydamas įvairiomis 
kalbomis literatūrą, siekdamas sužinoti, ar 
kas nors pasaulyje jau tų idėjų nerealizavo, 

taip pat kurdamas eksperimentinę įrangą ir 
tyrimo metodus, atlikdamas eksperimentus, 
rašydamas disertacijas ir mokslo straipsnius, 
pagaliau diskutuodamas su kitų šalių moks-
lininkais ir tarptautiniais recenzentais. 

Tai – sunkus protinis išmėginimas, kurį 
mokslininkai kasdien patiria. Dirbant tokį 
darbą, nelieka laiko rasti būdų skleisti ži-
nias visuomenei. Akademinė „skelbk arba 
žūk“ kultūra vertina tik mokslo publikacijas 
ir mokslo laipsniais bei vardais atlygina 
mokslininkams, kurie skelbia daug mokslo 
straipsnių ypač aukštai vertinamuose žur-
naluose, ir visai nevertina mokslo žinių 
sklaidos visuomenei. Tai ydinga visuome-
nės atžvilgiu kultūra.

Kokie yra tie mažyčiai žingsneliai, kuriais 
mokslininkai ir mokslo bendruomenė galėtų 
pakeisti tą akademinę kultūrą ir pradėtų viešai 
dalintis su visuomene mokslo žiniomis bei 
atradimais, mažindami tarpusavio atskirtį?

Pirma, universitetai, mokslinių tyri-
mų institutai ir finansavimo institucijos 
turėtų palaikyti ir paskatinti tyrėjus supa-
žindinti visuomenę su tyrimais, kuriuos 
jie plėtoja ir skelbia mokslinėje spaudoje. 
Universitetai turėtų reikalauti tyrėjų rasti 
būdų supažindinti visuomenę su kiekvie-
nu moksliniu darbu, kurį tyrėjai skelbia 
recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Šie 
būdai galėtų apimti nuomonių straipsnius, 
skiltis laikraščiuose ar pokalbius per radiją 
ar televiziją. Gera žinia yra tai, kad pokalbiai 
per radiją ar televiziją kartais vyksta, tačiau 
juose neatskleidžiamas nė vienas procentas 
tų žinių ir atradimų, kuriuos mūsų tyrėjai 
kasmet padaro, skelbdami šimtus mokslo 
straipsnių užsienio žurnaluose. Tačiau tiems 
pokalbiams reikalingi moksliškai išprusę 
žurnalistai, kurie suprastų mokslininkus. 
Reikėtų, kad laikraščių redaktoriai norėtų 
moksliškai šviesti visuomenę. Didieji kitų 
šalių laikraščiai turi mokslui skirtas skiltis. 
Mūsų didiesiems dienraščiams sunku įpiršti 
veltui straipsnį apie mokslą. 

Kai kuriose šalyse yra programos, skirtos 

treniruoti mokslininkus, kaip skleisti mokslo 
žinias visuomenei ir išrinktiems politikams. 
Tose šalyse finansavimo fondai reikalauja 
mokslininkų, siekiančių gauti savo projektų 
finansavimą, paaiškinti, kaip gauti rezulta-
tai padės didinti mokslinį ir technologinį 
visuomenės raštingumą. Kai kuriose šalyse 
kiekvienas tyrėjas ar profesorius privalo 
kasmet parašyti keletą mokslo populiarini-
mo straipsnių arba paskaityti viešų paskaitų 
visuomenei apie savo tyrimus ir taip atsi-
skaityti, už ką jį mokesčių mokėtojai finan-
savo. Lietuvoje to nėra. Daug aukščiausios 
kvalifikacijos tyrėjų nėra perskaitę viešos 
paskaitos visuomenei arba parašę mokslo 
populiarinimo straipsnio. Jie yra atsiriboję 
nuo visuomenės, kurios pinigais vykdo ty-
rimus. Iš savo patirties žinau, kad žmonės 
nori paskaitų apie mokslą ir technologijas.

Antra, moksliniai žurnalai, kurie skelbia 
mokslo darbus, o tokių ir Lietuvoje leidžia-
ma dešimtys, turėtų rasti inovatyvių būdų 
supažindinti visuomenę su atskleistomis 
naujomis žiniomis ar atradimais. Dabar 
žurnalai reikalauja mokslininkų pateikti 
kartu su straipsniu jo santrauką. Puslapio 
ar mažesnės apimties santrauka atskleidžia 
pagrindinius gautus rezultatus. Žurnalai 
galėtų žengti kitą žingsnį ir pareikalauti ty-
rėjų pateikti visuomenei suprantama kalba 
santrauką to, ką naujo jie atskleidė. Reikia 
rasti būdų supažindinti visuomenę su šiomis 
santraukomis.

Trečia, universitetų žurnalistikos ins-
titutai (fakultetai, katedros) turėtų mokyti 
žurnalistus rašyti ir kalbėti apie mokslą taip, 
kad jų pateikiamos istorijos visuomenei būtų 
įdomios, nes dauguma mokslininkų patys 
nesugeba populiariai pateikti visuomenei, 
ką reikšmingo jie padarė visuomenei. Esu 
parašęs keletą šimtų mokslo populiarinimo 
straipsnių ir išleidęs keturias mokslo popu-
liarinimo knygas, tačiau ne apie savo tyri-
mus, nes leidyklos ir laikraščių redaktoriai 
nenori gilintis į sudėtingesnes mokslo pro-
blemas, sakydami, kad skaitytojams jos ne-

įdomios. Bet ar tikrai žmonėms neįdomu, 
ką naujo Lietuvos mokslininkai atranda, 
ištiria ar sukuria? Manau, kad laikraščių 
redaktoriai didina atskirti tarp mokslo ir 
visuomenės.

Lietuvos mokslų akademija, vienu iš 
pagrindinių savo veiklos tikslų paskelbusi 
mokslo populiarinimą, turėtų sukurti mok-
slo žinių profesionalių skleidėjų tarnybą, 
kuri tarpininkautų tarp žiniasklaidos ir ty-
rėjų skleidžiant mokslo žinias visuomenei. 
Ji turėtų nuolat informuoti žiniasklaidą, 
ką naujo Lietuvos mokslininkai sukuria ar 
atranda. O atrandama labai daug, tik tie atra-
dimai paslėpti nuo visuomenės akių. Mokslų 
akademija yra subūrusi iškiliausių Lietuvos 
mokslininkų būrį, tačiau retas akademikas 
viešai pasirodo žiniasklaidoje. Todėl žmo-
nėms kyla klausimas, kam reikalinga Mokslų 
akademija, kurios balso visuomenė negirdi.

Žmonės nemėgsta valdovų, nurodinė-
jančių, ką jiems daryti. Bet norintys būti savo 
pačių valdovais turi apsiginkluoti galia, kurią 
suteikia žinios. Mokslo žinios yra žmonijos 
vertybė. Laisvė kalbėti ir laisva spauda lei-
džia mums kalbėti tiesą, net jeigu ji yra ne-
patogi valdžiai, ir viešai ginčytis vieniems su 
kitais. Mokslas vystosi, daugeliui sutariant, 
ir yra skeptiškas nepelnytiems autoritetams. 

Mokslo straipsnių recenzavimas netole-
ruoja autoritetų. Kas gali būti labiau patri-
otiška nei tai? Mokslą yra už ką kritikuoti. 
Jis ne visada laikosi savo griežtų principų. 
Mokslas sukūrė daug žiaurumo, pradedant 
branduolinėmis bombomis, cheminiais ir 
bakteriologiniais ginklais ir baigiant eu-
genika, sukūrė daug žmonijai kenkiančių 
prietaisų. Bet sprendimas yra kovoti dėl šių 
principų, o ne atsisakyti jų.

Mokslas ir toliau teiks atsakymus į dau-
gelį kasdienių iššūkių. Mokslo žinių kiekiui 
augant eksponentiškai, net siauros srities 
mokslininkai nespėja jų aprėpti, todėl dau-
giau nei kada nors mokslininkams reikia 
dalintis su visuomene mokslo žiniomis ir 
užtikrinti, kad svarbūs mokslo atradimai 
padėtų gerinti ekonomiką, sveikatą, maisto 
saugumą, aplinką ir būtų kuriami nauji prie-
taisai, gerinantys gyvenimo kokybę. Reikia, 
kad didėtų žmonių mokslinis ir technologi-
nis išprusimas, nes pavojinga gyventi moks-
lo ir technologijų valdomame pasaulyje, 
stokojant mokslo žinių. Dėl nesuvaldomos 
technologijų plėtros jau net aukštasis moks-
las nesugeba priešpastatyti studentų prieš 
pokyčių tempą ir prasmę. Žmonėms tampa 
vis sunkiau išsilaikyti (jaustis nepriklau-
somais, savo pačių valdovais) kintančiame 
pasaulyje, nes technologijos plėtojasi per 
dideliu tempu.                                                

Mokslininkai turi kalbėti visuomenei

Prof. Jonas Grigas skaito pranešimą Taivanyje. Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.
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Prof. dr. Jonas Jasaitis

Dauguma mūsų kiekvieną rugsėjo pirmąją pasitinka-
me su jauduliu: Mokslo ir žinių diena, Laisvės diena. 
Akyse iškyla iškilmingas valstybės ir universiteto 

vėliavų pakėlimas, aidu atskrieja džiugūs sveikinimo žodžiai, 
auditorijas užpildančio jaunimo šurmulys. Sieloje –  troški-
mas atiduoti save jaunajai kartai ir jėgų antplūdis... Tačiau 
kur tai dar bus šiemet? Klaipėdoje, Šiauliuose ar tik Vilniuje?

Greitai prašvilpė saulėtų ir šiltų dienų pagailėjusi va-
sara. Didelei akademinės bendruomenės daliai tai buvo ne 
tik pasiilgto poilsio, bet ir didžiulio nerimo metas: ar dar 
bus galimybė dirbti savosios pilietinės tautos labui? Kur 
dar yra taip, kad besibaigiant birželio mėnesiui gautum 
pranešimą apie tai, kad darbo sutartis nutraukta, nes taip 
numato įstatymas? Nesvarbu, kad dalyvauji kelerius metus 
trunkančiuose tarptautiniuose projektuose ir turi ilgalaikių 
įpareigojimų. Tavo vasara – bedarbio vasara. Tai iš kur bus 
ta pakili nuotaika, su kuria ateisi į Rugsėjo 1-osios šventę? 
Kaip susikaupti sudėtingų tyrimų programai? Tyrimų, kurie 
atskleistų pozityvių socialinių pokyčių galimybes.

Valdžios kabinetuose sukurpta jau kelinta mokslo ir 
studijų reforma – „politinis užsakymas“, kurio tikslas – prisi-
taikyti prie Lietuvos mažėjimo tendencijų, bet ne stabdyti 
jas. Šią vasarą tas užsakymas buvo vykdomas su ypatingu 
užsispyrimu. Tarsi norint pasakyti: mes jus privertėme 
paklusti. Šių metų rugsėjo pirmąją pasitinkame su jau re-
formuotu universitetų tinklu. 

Neverta net klausytis valdžios atstovų ir jų šalininkų 
patikinimų ar net verkšlenimų, esą ši reforma dar užsitęs, kol 
patys universitetai apsispręs – akademinių bendruomenių 
balso niekas nebesiklausys. Nebėra prasmės – reforma jau 
įvykdyta administraciniais metodais. Lieka keturi, priklau-
santys LUPK (Lietuvos universitetų pažangos konferencijai). 
Taškas. Visų kitų egzistavimo pabaiga – aiški: kai lieki bev-
eik be stojančių į bakalauro studijas ir negauni nė vienos 
valstybės finansuojamos vietos, nereikia tikėti nei tariamais 
demokratinės savivaldos stebuklais, nei ŠMM pažadais 
pasirūpinti „pasmerktu“ universitetu.   

„Universitetai nei pakarti, nei paleisti“,  – skelbia 
įtakingas dienraštis, šalia antraštės išspausdinęs išdidintą 
valdančiųjų seniai nuspręsto uždaryti universiteto iškabos 
nuotrauką. Vyriausybės atstovai jau ne kartą tikino, kad 
šiame universitete mato tik vieną studijų kryptį. Paklausti 
apie kitas kryptis, dievagojosi, kad nieko apie jas nėra girdėję. 
O jei negirdėjo, tai jų ir neturi likti. „Labiausiai nukraujavo... 
universitetas“, – rėkia didžiausias internetinis portalas, taip 
pat įdėjęs pusę ekrano užimančią jo pavadinimo nuotrauką 
ryškiai raudoname fone. Pastaraisiais metais vykusi negatyvi-
os informacijos transliacija dar labiau sustiprėjo – dienraščiai 
ir internetiniai portalai lenktyniauja, kuris iš jų išpils daugiau 
purvo ir atviro melo apie Lietuvos universitetus. Kai viešojoje 
erdvėje mirga tokie posakiai, kaip „mirtininkai“, „skęstantys“, 
„skambina laidotuvių varpai“, ar gali sustiprėti jaunimo siekis 
čia studijuoti? Statistika rodo, kad abiturientų, pasirinkusių 
studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, yra apie 68 proc. 
Kur dingo likusieji? 

ŠMM atkakliai įtikinėja, kad naujoji „tvarka“ jaunimo 
emigracijos nepadidino. „Tvarka yra tvarka, ir jos reikia 
laikytis“, – iš LNK žinių laidos kietai tvirtina ministrės 
patarėjas, aptardamas įvairius šių metų priėmimo paradok-
sus. Tiesioginių įrodymų, kad yra priešingai, tarsi ir nėra. 
Bet statistika įspėja, kad per pastarąjį dešimtmetį jaunimo 
Lietuvoje sumažėjo beveik 32 procentais: 2008 m. Lietuvoje 
gyveno 810 tūkst. jaunų žmonių, o šių metų pradžioje jų 
buvo likę 554 tūkst. Vien 2016 m. iš Lietuvos išvyko per 
19 tūkst. 15–29 m. amžiaus asmenų. Jie sudarė beveik pusę 
visų emigrantų. ŠMM naujienose skelbiama, kad „2020 
m. į aukštąjį išsilavinimą pretenduos tik apie 16,8 tūkst. 
abiturientų, t. y. net 55 proc. mažiau nei 2011 m.“ Taigi 
mažėjimo tempai – kraupūs. 

Šių metų stojimo į universitetus rezultatai apibūdinami 
kaip „didžiųjų universitetų pergalė prieš mažuosius“, 
pamiršus, kad vadinamieji mažieji dar gana neseniai nebuvo 

tokie maži, kokiais tapo dabar. Pavyzdžiui, Šiaulių uni-
versitete prieš dešimtmetį buvo beveik 12 tūkst. studentų. 
Natūrali konkurencija, skatinanti universitetinio ugdymo 
pažangą, išsigimė į kovą ne tik dėl studentų skaičiaus, bet 
ir dėl valstybės skiriamų lėšų, mokslinės veiklos projektų, 
dėl universitetų nekilnojamojo turto perskirstymo ir verslo 
atstovų užmačių pasiglemžti strategiškai patraukliose vietose 
esančius pastatus bei naujausių ŠMM vadinamųjų politinių 
sprendimų, palankių tik pasirinktiems didiesiems. LAMA 
BPO svetainėje šaltai konstatuota, kad penki universitetai 
prarado daugiau nei po pusę pirmakursių.

Buvusi Prezidentės patarėja, dabar Vilniaus politikos 
analizės instituto vadovė Virginija Būdienė nurodo, kad tai 
labiausiai palietė Šiaulių, Lietuvos edukologijos, Mykolo 
Romerio, Aleksandro Stulginskio ir Klaipėdos universite-
tus. Administraciniai metodai panaudoti itin kryptingai. 
V. Būdienė pateikė kelis pavyzdžius tarp kurių – ŠMM 
sprendimas neskirti studijų vietų dalykų mokytojų rengimui 
Lietuvos edukologijos universitete, menų studijas koncen-
truoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Vilniaus 
dailės akademijoje. 

Mažesnių universitetų viltį išsaugoti savarankiškumą 
išblaškė ŠMM pateiktos pataisos: jei per pirmąjį studentų 
priėmimo etapą (iki liepos trečiosios savaitės) nebus su-
rinktas numatytas skaičius studentų į konkrečią studijų 
programą, nebebus leidžiama rinktis šios programos kitu-
ose stojimo etapuose – per pagrindinio priėmimo antrąjį ir 
papildomo priėmimo etapus, o įstojusieji bus perskirstomi 
po kitus universitetus. Nereikia būti ypatingu pranašu, kad 
suprastum, kur nukreipiami pretendavusieji stoti į tokias 
programas. „Universitetai spąstais vadina nustatytą terminą, 
nes pagal įstatymus jie gali rinkti studentus iki rugpjūčio 
pabaigos, o pagal naująją tvarką praras daugiau nei mėnesį, 
per kurį galėtų susirinkti studentų“, – buvo rašoma viename 
didžiųjų dienraščių.

Veltui Klaipėdos universiteto prorektorė prof. Leta 
Dromatienė bando priminti, kokia tragiška mūsų valstybės 
socialinė padėtis: „Tie žmonės turi atplėšti pinigų nuo šeimos, 
nes jų reikia važiuojant mokytis į Vilnių ar Kauną. ŠMM 
visiškai neįvertina socialinio aspekto. Juk studijos turi būti 
ten, kur yra studijuojančių, dėstytojas turėtų eiti pas studentą, 
o ne atvirkščiai.“ V. Būdienė pabrėžia, kad mažesnius balus 
dažniausiai gauna atokesnių regionų, mažesnių miestelių 
abiturientai: „Išeitų, kad mokestis už studijas yra bausmė už 
gyvenamąją vietą. Nėra regioninės politikos Lietuvoje, nėra!“ 

Ką valdantieji daro, kad to nebūtų? Juk žadėjo... Tačiau 
skambiai išreklamuota „darni regionų raida“ tyliai dingo 
iš politinės darbotvarkės. Dabar svarbiau išsiaiškinti kitus 
„valstybinės reikšmės“ klausimus, pavyzdžiui, kiek alko-
holio yra giros buteliuose ir kurioje parduotuvių lentynoje 
juos derėtų laikyti. Taip pat ypač svarbu išnagrinėti, kodėl 
kažkuris iki šiol nelabai girdėtas Seimo narys socialiniuose 
tinkluose nei šį, nei tą pliaukštelėjo apie moterų vaidmenį 
visuomenėje. Dar viena naujiena: paaiškėjo, kad skandalų 
krečiamos, dabar reorganizuojamos tarnybos vadovė „gali-
mai“ buvo įdarbinusi asmenis, kurie darbe nepasirodė, 
o atlyginimą gavo. Vėl literatūrinius gebėjimus rodo iš 
televizijos laidų beveik neišlendantis seimūnas, šį kartą 
aptarinėjantis, kiek kainuotų pirmajam atkurtos valstybės 
vadovui siūlomas naujas titulas ir apsauga, kurios niekas 
neprašė.

Spaudoje aimanuojama, kad labai trūksta lėšų išlaikyti 
nuošaliose ištuštėjusiose vietovėse išlikusių žymių žmonių 
gimtųjų sodybų–muziejų veiklai. Siūlomas paties karaliaus 
Saliamono vertas sprendimas – išgabenti vertingesnius 
eksponatus į centrinius Vilniaus ir Kauno muziejus, o 
pačioms sodyboms „leisti natūraliai sunykti“. Trūksta tik 
priekaištų, kodėl tokie iškilūs žmonės nesugebėjo gimti 
didmiesčiuose. Užkabintum ant sienos dar vieną lentą, kad 
„čia gimė ir gyveno...“, ir baigtas kriukis. Argi tai provincijai, 
anot žinomo profesoriaus bankininko, dar reikia kultūros 
įstaigų? Ką ten veikti? Nebent „žolę ravėti“... Tai kur čia rasi 
laiko aiškintis tokią abstrakčią regioninės politikos sąvoką.

Mokslininkų ir valdžios dialogas – 
neišsipildžiusi svajonė?

TALKA: piliečių diskriminaci-
jos išvengti leidžia „latviškasis“ 
asmenvardžių rašybos pasuose 

variantas

Piliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už valstybinę kalbą“ 
(toliau – TALKA) prieš dvejus metus surinko daugiau 
kaip 69 tūkst. piliečių parašų ir įstatymo nustatyta tvar-

ka pateikė Seimui svarstyti kompromisinį projektą, siūlantį 
asmenvardžius nevalstybine kalba rašyti paso papildomų įrašų 
skyriuje („latviškąjį“ variantą). Šiuo metu visi įrašai asmens 
dokumentuose daromi tik valstybine kalba, tačiau jau daug 
metų Lietuva spaudžiama įteisinti galimybę iš viso atsisakyti 
įrašo valstybine kalba. Aptarusi politinę situaciją ir Seime 
svarstomus projektus, TALKA vieningai nutarė, kad toliau remia 
savo pateiktą „latviškąjį“ variantą, nes kitos Seime įregistruotos 
alternatyvos diskriminuotų Lietuvos piliečius.

TALKOS teigimu, Seime įregistruoti alternatyvūs projektai, 
kurių vienas siūlo leisti pagrindiniame paso puslapyje nevalsty-
bine kalba rašyti visiems to pageidaujantiems piliečiams (An-
driaus Kubiliaus ir Gedimino Kirkilo variantas), o kitas tokią 
teisę suteikia tik Lietuvos pilietybę gavusiems užsieniečiams, 
jų sutuoktiniams ir vaikams (Seimo nario Mindaugo Puidoko 
variantas), yra teisiškai ydingi. A. Kubiliaus inicijuotas projektas 
leistų gimtąja kalba pase rašyti tik tiems, kurių pavardėse yra 
raidės Q, W, X, tačiau paliktų be tokios galimybės visus, kurių 
vardams ir pavardėms užrašyti reikalingi kiti per 150 lotyniško 
pagrindo kalbose esančių raidžių ir diakritinių ženklų. Tuo metu 
M. Puidoko projektas leistų įrašą nevalstybine kalba dar siau-
resnei piliečių grupei, taip sukurdamas jai kitokias sąlygas, nei 
likusiems šalies piliečiams. Pagal M. Puidoko siūlymą, pilietybę 
gavę užsieniečiai ir jų šeimos nariai turėtų kitas sąlygas nei visų 
šalies tautinių bendrijų atstovai. TALKOS projektas panaikina 
visą chaosą, kuris neišvengiamai sukuriamas bandant įvesti 
išimtis konstitucinėms normoms.

„Puikiai suprantame, kad M. Puidoko pasiūlytas projektas 
paremtas gera intencija ieškoti kompromiso. Deja, pateiktas 
projektas, nors jis ir atitinka Valstybinės lietuvių kalbos ko-
misijos išvadas, paneigia pamatinį kiekvienoje demokratijoje 
piliečių lygybės prieš įstatymą principą. M. Puidoko projektą 
būtina atmesti, nes, jį priėmus, vienos piliečių grupės turės 
galimybę rašyti nevalstybine kalba pagrindiniame paso pusla-
pyje, o kitos – kitų įrašų skyriuje. Kalbos komisija tokių teisinių 
aspektų nei vertino, nei turi tam kompetenciją, tačiau Seimas 
privalo atsižvelgti ir į juos. 

M. Puidoko siūlymas, kaip ir A. Kubiliaus bei G. Kirkilo 
projektai, sukurtų piliečių diskriminaciją tautiniu ir kalbos pa-
grindu. Abiem atvejais tai kurtų įtampas visuomenėje, o Lietuva 
neabejotinai susilauktų pagrįstų skundų ir tikėtinai pralaimėtų 
Europos Žmogaus Teisių Teisme. To išvengti leidžia „latviškasis“ 
variantas, kuris šiame teisme buvo apgintas ir užtikrina visų 
tautybių piliečių lygybę prieš įstatymą. Taigi būtina laikytis 
principinės nuostatos, kad visi piliečiai prieš įstatymą yra lygūs. 
Ja remdamiesi, laikomės siūlymo, kad visų piliečių pasuose 
pagrindinis įrašas būtų daromas valstybine lietuvių kalba, o 
papildomų įrašų skyriuje visi to pageidaujantys piliečiai galėtų 
įsirašyti vardą ir pavardę savo gimtąja kalba“, – teigė TALKOS 
iniciatyvinės grupės pirmininkas akademikas Eugenijus Jovaiša.

E. Jovaiša taip pat priminė, kad šių metų vasario 27 ir 28 
dienomis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 
priėmė galutines ir neskundžiamas nutartis dviejose adminis-
tracinėse bylose, kuriose pabrėžė, kad, pagal galiojantį teisinį 
reglamentavimą ir Konstitucinio Teismo doktriną, Lietuvos 
piliečių vardai ir pavardės pase negali būti rašomi vien tik ne 
lietuviškais rašmenimis, ką siūlo A. Kubiliaus projektas. LVAT, 
remdamasis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, taip pat nurodė, 
kad Konstitucijai neprieštarautų, jeigu piliečiui pageidaujant, jo 
vardas ir pavardė būtų įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei 
nesugramatinta forma to paties paso kitų įrašų skyriuje. Tokiu 
išaiškinimu LVAT iš esmės pritarė 69 000 Lietuvos piliečių 
parašais pasiūlytai TALKOS iniciatyvai.

TALKA reiškia susirūpinimą dėl viešų Seimo Pirmininko 
Viktoro Pranckiečio pareiškimų, kuriais remiami antikonstitu-
ciniai siūlymai įteisinti okupacinių laikų asmenvardžių rašybą 
ir faktiškai siūloma pripažinti okupacinių režimų išduotus 
dokumentus. TALKA tikisi, kad Lietuvos žaliųjų ir valstiečių 
sąjunga, kuri pati aktyviai dalyvavo TALKOS iniciatyvoje, 
artimiausiu metu patvirtins arba paneigs savo prieš rinkimus 
duotus įsipareigojimus dėl valstybinės kalbos konstitucinio 
statuso apgynimo. Piliečių iniciatyvinė grupė taip pat kviečia 
Seimo narius įsiklausyti į piliečių argumentus, gerbti Konstitu-
ciją, Seimo nario priesaiką ir vadovautis piliečių lygybės prieš 
įstatymą principu.
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Vardinės Lietuvos Respublikos 
prezidentų stipendijos. Kazio Gri-
niaus, Antano Smetonos, Aleksan-

dro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo 
Brazausko stipendijos ateinančiais mokslo 
metais už puikius akademinius pasiekimus 
2017–2018 studijų metams atiteks 29 univer-
sitetų ir kolegijų studentams. Gabiausiems 
valstybinių aukštųjų mokyklų studentams 
kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių 
stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių 
studijų sričių. Technologijos mokslų studen-
tams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių 
mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos 
mokslų – Kazio Griniaus, fizinių moks-
lų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių 
mokslų ir meno studijų atstovams atitenka 
Antano Smetonos vardo stipendijos.

Iš universitetų studentams šiemet paskir-
tų 24 stipendijų dešimt stipendijų laimėjo 
Vilniaus universiteto studentai, keturias gaus 
Kauno technologijos universiteto studentai. 
Po dvi stipendijas keliaus į Vytauto Didžiojo 
ir Klaipėdos universitetus bei Vilniaus dai-
lės akademiją. Po vieną stipendiją atiteks 
studentams iš Lietuvos sveikatos mokslų, 
Vilniaus Gedimino technikos, Aleksandro 
Stulginskio ir Lietuvos edukologijos univer-
sitetų. Iš penkių kolegijoms skiriamų stipen-
dijų tris pelnė Vilniaus kolegijos studentai, 
dvi keliaus į Kauno kolegiją.

Iš kiekvienai studijų sričiai numatytų 
penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama 
kolegijų studentui (190 eurų kas mėnesį), po 
dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio univer-
sitetuose (190 eurų) ir po dvi – magistran-

tūros studentams (266 eurai). Kandidatūras 
stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, 
jas vertina Lietuvos mokslų akademijos 
ekspertai. Prezidentų stipendijos skiriamos 
vieneriems studijų metams už gerus aka-
deminius pasiekimus ir aktyvią mokslinę 
veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami 
atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, 
mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, 
dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, 
mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus 
mokslo darbus ir kt.

Šias stipendijas, siekdama pagerbti Lie-
tuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti 
geriausius Lietuvos studentus, Švietimo ir 
mokslo ministerija įsteigė 1995 m. Nuo 2018 
m. į vardines LR prezidentų stipendijas galės 
pretenduoti ne tik valstybinių kaip iki šiol, 
bet ir nevalstybinių universitetų bei kolegijų 
studentai. Nuo 2018 m., atrenkant kandida-
tus, bus atsižvelgiama ne tik į jų akademinę, 
bet ir į visuomeninę veiklą.

Finansuojant mokslinius tyrimus, 
ypatingas dėmesys skiriamas kokybei. 
60 proc. lėšų moksliniams tyrimams bus 
skiriama pagal kokybinius parametrus, 40 
proc. lėšų – pagal kiekybinius rodiklius. 
Tai numato Vyriausybės patvirtintas naujas 
mokslinių tyrimų finansavimo modelis. 
„Siekiant kokybiško mokslo, svarbu sudaryti 
jam būtinas prielaidas. Todėl, finansuojant 
mokslinius tyrimus, įvedamas kokybinis ma-
tmuo. Tai leis Lietuvos mokslui orientuotis į 
tarptautinio lygio kokybę ir sparčiau įsilieti 
į pasaulinę mokslinių tyrimų erdvę“, – sako 
švietimo ir mokslo ministrės patarėjas prof. 
Eugenijus Butkus.

 Iki šiol, skiriant finansavimą mokslui, 
buvo atsižvelgiama tik į formaliuosius kie-
kybinius rodiklius. Kiekybiniai rodikliai 
paprastai atsižvelgia tik mokslinių darbų 
skaičių ir iki šiol daugiausia jais buvo remia-
masi, vertinant mokslinę veiklą. Kokybiniai 

rodikliai atskleidžia, kokio lygio yra paskelb-
ti mokslo darbai, patentai ir dalyvavimas 
tarptautinėse mokslo programose.

 Finansavimas pagal naująjį kitais metais 
įsigaliosiantį vertinimo modelį mokslo ir 
studijų institucijoms bus skiriamas nuo 2019 
m. Pagal naująjį modelį valstybės finansa-
vimą moksliniams tyrimams galės gauti ne 
tik valstybinės, bet ir nevalstybinės mokslo 
institucijos.

Neefektyvi profesinio mokymo sistema 
bus pertvarkoma. Pasibaigęs centralizuoto 
priėmimo į profesinį mokymą pirmasis eta-
pas parodė, kad profesinio rengimo įstaigose 
gausu nerentabilių programų, kai kurios jų 
yra pustuštės. Mokyklos buvo užpildomos 
joms naudinga linkme ir pagal jų interesus. 
Priėmimo pirmasis etapas patvirtino anks-
čiau buvusią prielaidą, kad kasmet beveik 
trečdalis stojančiųjų į profesinio mokymo 
įstaigas priimami mokytis antrą kartą, mo-
kyklas lanko vidurinį, aukštąjį išsilavinimą 
turintys žmonės, viliojami įvairių valstybės 
suteikiamų lengvatų. 

„Atlikus analizę, paaiškėjo, kad ne-
racionaliai organizuojamas ir pirmosios 
kvalifikacijos siekiančių, ir ne pirmą kartą 
besimokančių asmenų profesinis mokymas. 
Profesinio mokymo sektorius tinkamai ne-
sukoordinuotas su bendruoju ugdymu, jie 
vienas kitą dubliuoja. Daug programų ne-
surenka norinčių mokytis, dalis profesinių 
mokyklų yra tuščios. Ryškėja, kad investi-
cijos į dalį sektorinių praktinio mokymo 
centrų yra neveiksmingos. Taigi beveik 85 
mln. eurų kasmet kainuojanti profesinio 
mokymo sistema reikalauja subalansavi-
mo su darbo rinkos poreikiais ir esminės 
finansavimo pertvarkos“, – sakė švietimo ir 
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

„Įvertinę visų besimokančių skaičių ir 
skiriamas valstybės biudžeto lėšas, matome, 
kad vieno asmens profesinis parengimas, 

vertinant visas mokymo įstaigos sąnaudas, 
vidutiniškai kainuoja apie 2,5 tūkst. eurų per 
metus, iš kurių vidutiniškai 900 eurų sudaro 
tiesioginės mokymo išlaidos. Pagal skiria-
mas išlaidas profesinis mokymas valstybei 
kainuoja gerokai daugiau nei aukštasis 
mokslas“, – komentavo J. Petrauskienė.

Centralizuotas priėmimas į profesi-
nį mokymą rodo, kad šioje sistemoje yra 
daug rezervų taupyti valstybės lėšas, jas 
perskirstant kitoms sritims, pavyzdžiui, 
bendrojo ugdymo mokytojų ir universitetų 
dėstytojų atlyginimams didinti. Nors no-
rinčių mokytis profesinio ugdymo moky-
klose skaičius siekia 19,87 tūkst. asmenų, 
greičiausiai šiais metais pradės mokytis tik 
apie 13,3 tūkst. asmenų, sieksiančių pirmo-
sios profesinės kvalifikacijos. Tendencijos 
rodo, kad dar apie 6,5 tūkst. asmenų jau 
bent vieną kartą bus mokęsi ar profesinio 
mokymo įstaigoje, ar aukštojo mokslo įstai-
goje. Daugiau nei 27 proc., arba 5411, visų 
stojančiųjų pretenduoja mokytis daugiau nei 
vieną kartą, tai reiškia, kad jau įgijo speci-
alybę anksčiau. Beveik 16 proc., arba 3104, 
stoja mokytis jau turėdami aukštojo mokslo 
įstaigoje suteiktą kvalifikacinį laipsnį. Beveik 
15 proc., arba 3022, asmenų priimami mo-
kytis, nors turi vidurinį išsilavinimą. 

Pasak J. Petrauskienės, blogiausia, kad 
nėra patikimų duomenų apie realią profesijų 
pasiūlos atitiktį paklausai darbo rinkoje. Ne-
žinoma, kokia profesinio mokymo sistemą 
praėjusių asmenų dalis realiai įsidarbina 
pagal įgytą profesiją. Tolimesnio profesinio 
mokymo programas kuria pačios mokyklos. 
Iš 833 profesinio mokymo mokyklų siūlomų 
programų tik 301 sulaukė daugiau nei 12 as-
menų, siekiančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, 
o net 77 programose yra pateikta po mažiau 
nei 6 pageidavimus, todėl priėmimas į jas bus 
sustabdytas. Parengta pagal Švietimo ir mokslo 
ministerijos Komunikacijos skyriaus pranešimus 
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Europos Komisija išrinko 50 geriausių 
sėkmingo universitetų ir įmonių ben-
dradarbiavimo pavyzdžių Europoje 

ir pasaulyje, tarp kurių pateko ir vienintelė 
Baltijos šalių atstovė – Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) Verslo praktikų centro 
mokymų programa „Verslumo akademija“.

Siekdamas efektyvesnio bendradarbiavi-
mo tarp verslo ir aukštojo mokslo, Europos 
Komisijos tyrimų konsorciumas „University-
Business Cooperation in Europe“ po dvie-
jų kruopščios atrankos etapų išrinko pusę 
šimto gerųjų praktikų pavyzdžių, kurie bus 
tiriami kaip geriausiai atspindintys univer-
sitetų ir įmonių ryšius. Vienintele Lietuvos 
ir Baltijos šalių atstove šiame tyrime bus 
VDU Verslo praktikų centro organizuojama 
„Verslumo akademija“ – mokymų programa, 
kurioje studentai gali tobulinti verslumo 
įgūdžius ir gauti įmonių darbo pasiūlymus. 
Nuo rudens ši verslumo skatinimo platforma 
bus diegiama Lietuvos mokyklose.

„Verslumo akademija“ yra interaktyvus 
mokymų ciklas, kurio dalyviai sprendžia 
realius įmonių iššūkius, taiko inovatyvius, 
pasaulyje plačiai taikomus metodus ir tobu-
lina verslumo kompetencijas: kūrybiškumą, 
komandinį darbą, problemų sprendimą. Mo-
kymus organizuojantis VDU Verslo praktikų 
centras aktyviai bendradarbiauja su daugiau 
nei 60 užsienio ir Lietuvos verslo įmonių. 
Programos metu studentai vykdo koman-
dines simuliacines užduotis, dalyvauja kū-
rybinėse dirbtuvėse ir semiasi patirties bei 
patarimų iš patyrusių ekspertų: verslininkų, 
reklamos agentūrų, technologijų, telekomu-
nikacijų ir kitų sričių įmonių atstovų. 

„Mokymų ciklas „Verslumo akademija“ 
remiasi aktyviais patyriminiais metodais ir 
padeda studentams ugdyti savybes, kurių 
reikia norintiems plėtoti novatoriškas idė-
jas, kūrybiškai veikti, įgytas žinias taikyti 
kuriant socialines ar verslo inovacijas. Eu-
ropos Komisijos įvertinimas yra nepaprastai 

reikšmingas tiek universitetui, tiek Lietuvai. 
Džiaugiamės šiuo pasiekimu, kuris patvirti-
na, kad einame teisingu keliu. Nuo rugsėjo 
planuojame įgyvendinti verslumo skatinimo 
platformą, kuri bus diegiama Lietuvos mo-
kyklose“, – sakė VDU Verslo praktikų centro 
direktorius Osvaldas Stripeikis.

Numatoma, kad šių metų rudenį į „Verslo 
akademiją“ bus priimami ne tik studentai, 
bet ir moksleiviai. Verslumo kompetencijų 
ugdymo programos dalyviai ugdys verslumo 
gebėjimus ir dalyvaus verslumo laborato-
rijose sprendžiant praktinius organizacijų 
iššūkius. Svarbiausi tikslai, kurių siekia VDU 
„Verslumo akademiją“ įvertinusi Europos 
Komisija, – verslo konkurencingumo didi-
nimas, aukštojo mokslo institucijų inovacijų 
skatinimas, darbo vietų kūrimas, žiniomis 
paremtų visuomenių ir ekonomikos augi-
nimas. 

„Tai ypač reikalinga Europai, kuriai kelia 
grėsmę padidėjusi pasaulinė konkurencija, 

besitęsiančios ekonominės problemos ir 
aukštas nedarbo lygis. Programa „Horizon 
2020“ pripažįsta, kad reikia siekti tvirtesnių 
ir veiksmingų santykių tarp valdžios, verslo 
ir aukštojo mokslo institucijų“, – aiškina 
tyrimų konsorciumo atstovai. Konsorciumą 
sudaro tarptautiniu mastu pripažinti, didžiu-
lę patirtį sukaupę ekspertai, verslo, aukštojo 
mokslo, Europos Komisijos ir kitų institucijų 
atstovai.                                                                          

VDU „Verslumo akademijai“ – Europos Komisijos vertinimas

„Mokslo Lietuvos“ Nr. 14 (591) (2017 m. 
liepos 28 d.) išspausdinto straipsnio apie 
chirurgą, profesorių Antaną Sučilą „Nie-
kada nekilo abejonių, ar tinkamą profesiją 
pasirinkau“ autorė yra Janina Valančiūtė, 
Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotoja, 
„Mokslo Lietuvos“ redakcinės kolegijos narė. 

PATIKSLINIMAS
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Lietuva kartu su dar devyniomis labiau-
siai fotonikos srityje pažengusiomis 
Europos valstybėmis dalyvauja bendra-

me moksliniame ir edukaciniame praktinės 
techninės kūrybos projekte „PhabLabs 4.0“. 
Šio projekto nacionalinis kuratorius Lietuvoje 
yra Fizinių ir technologijos mokslų centras 
(FTMC) ir jo Fotoninių technologijų indus-
trinė laboratorija. Projekto metu Lietuvos 
mokyklų moksleiviai kviečiami į kūrybines 
dirbtuves, mokomi praktiškai pažvelgti į 
perspektyvią mokslo sritį ir net kuria aukštos 
pridėtinės vertės produktų prototipus. Bendra 
projekto suma siekia 1,5 mln. eurų. 

Fotonika apima šviesos generavimą, pa-
naudojimą ir modifikavimą ir yra laikoma 
sparčiausiai besivystančia ir perspektyviau-
sia mokslo sritimi. FTMC pradėtas įgyven-
dinti projektas „PhabLabs 4.0“ tęsis trejus 
metus. Jo veikla orientuota į trijų amžiaus 
grupių vaikus ir jaunuolius: 10–14 metų, 
15–18 m. ir vyresnius nei 18 metų. Išban-
džiusios savo sukurtus įrenginius, šalims 
projekto dalyvėms atstovaujančios labora-
torijos vėliau testuos vienos kitų prototipus 
ir išrinks geriausius iš jų. Projektas tebėra 
atviras naujoms šalims ir laboratorijoms.

„Dalyvaudami šiame projekte drauge su 
Airija, Austrija, Belgija, Jungtine Karalyste, 
Ispanija, Italija, Nyderlandais, Prancūzija 
ir Vokietija, patekome į prestižinį Europos 
šalių, savo ateitį siejančių su aukštosiomis 
technologijomis, klubą. „PhabLabs 4.0“ 
tikslas – įtraukti fotoniką, kuri apima ir 
Lietuvai labai svarbią lazerių sritį, į Europoje 
sparčiai besiplečiančio jaunimo technologijų 
laboratorijų ir kūrybinių dirbtuvių tinklo 
darbotvarkę. Tai – reikšmingas indėlis sie-
kiant sudominti jaunimą moksline ir techni-
ne kūryba fotonikos srityje ir taip auginant 
ateities specialistus“, – sako laboratorijos 
vadovas dr. Sergejus Orlovas.

Projekto kūrybinių dirbtuvių metu ga-
minami konkrečią praktinę paskirtį turintys 
fotonikos prietaisai. Jau šiuo metu FTMC 
testavimui yra perdavusi įrenginio, kuris 
padeda nustatyti belaidžio „Wi-Fi“ ryšio 

kokybę, prototipą. Jaunesnio amžiaus mo-
kiniams gali būti pasiūlyta pagal prototipus 
pasigaminti įvairius veidrodinius kaleidos-
kopus ir panašius įrenginius.

Dalyvaudamas šiame projekte, kurio 
europinis kuratorius yra Briuselio laisvasis 
universitetas, FTMC bendradarbiauja su 
pasaulinei „Fab Lab“ bendruomenei pri-
klausančia Lietuvos jaunimo technologijų 
laboratorija „M-Lab“, teikdamas jai praktinių 
fotonikos gaminių prototipus ir instrukcijas. 
Ši mobilioji laboratorija įvairiose Lietuvos 
mokyklose pradeda rengti techninės kū-
rybos dirbtuves, kuriose šie prototipai yra 
testuojami ir pagal juos gaminami praktinę 

paskirtį turintys fotonikos įrenginiai. Me-
džiagos ir komponentai jiems pagaminti 
perkami iš tam numatytų Europos Sąjungos 
lėšų, o patys gaminiai liks mokykloms.

„Mūsų valstybė turi viziją tapti aukš-
tos pridėtinės vertės produktų kūrėja. Šiuo 
projektu prisidedame prie tokios vizijos 
įgyvendinimo. Vaikai negali tobulėti, žaisda-
mi kompiuterinius žaidimus, todėl norime 
jiems padėti per praktinę kūrybą pažinti 
fotoniką. Tai daug patraukliau nei pradėti 
nuo teorijos, kuri gali net atgrasyti nuo šios 
tikrai įdomios ir didelę ateitį turinčios fizikos 
mokslo srities“, – sako dr. Sergejus Orlo-
vas. Parengta pagal Strateginės komunikacijos 
bendrovės „OMConsulting“ pranešimą                

Lietuva – prestižiniame aukštųjų technologijų klube

Laboratorijos darbuotojai (iš kairės): dr. Titas Gertus, Paulius Venclovas, Ada Gajauskaitė, 
Vitalis Vosylius, dr. Antanas Urbas, dr. Sergejus Orlovas, Mindaugas Mikutis, Pavelas 
Gotovskis, Alfonsas Juršėnas, Tomas Kontrimas, Ernestas Nacius.

Interferometrinio „Wi-Fi“ trikdžių 
detektoriaus prototipo konstravimas

JAUNOJO TYRĖJO PUSLAPIS

Olga Stančik

Dažnai mokslininką įsivaizduojame 
užsidariusį laboratorijoje ar biblio-
tekoje, bandantį atskirti ląstelę nuo 

ląstelės arba nuo tūkstantojo perskaityto 
mokslinio straipsnio praradusį ryšį su dabar-
timi. Tačiau ar toks jaunojo mokslininko pa-
veikslas yra tikroviškas? Siekdami išsklaidyti 
stereotipus, kalbamės su Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų sąjungos (LJMS) pirmininke 
dr. Milena Medineckiene. 

„Pirmiausia jaunieji mokslininkai – tai 
aktyvūs ir siekiantys karjeros, ne tik rašantys 
mokslinius darbus žmonės. Juos sutiksi-
me įvairiose konferencijose, posėdžiuose, 
projektuose, kur priimami svarbūs spren-
dimai Lietuvos mokslo ateičiai, – sakė dr. 
M. Medineckienė. – Jaunieji mokslininkai 
organizuoja išvykas, mokymus, stovyklas 
moksleiviams, dalijasi gerąja patirtimi, ben-
dradarbiaudami su partneriais – panašiomis 
užsienio valstybių sąjungomis. Be to, palaiko 
glaudžius ryšius su didžiosiomis įmonėmis, 
verslininkais, kuriems gali būti svarbūs ir 
naudingi praktiškai pritaikomi mokslinių 
darbų rezultatai.“

Emigracija ar galimybės Lie-
tuvoje?  

Sustabarėjusi aukštojo mokslo sistema, 

itin skurdūs ne tik mokytojų, bet ir dėstytojų 
atlyginimai verčia dažną jaunąjį mokslininką 
susimąstyti apie karjerą užsienyje. Tačiau 
prošvaisčių jauniesiems mokslininkams 
Lietuvoje visgi yra. „Tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje apstu įvairių programų ir projektų, 
leidžiančių vykdyti mokslinius tyrimus, su-
sipažinti su naujomis kultūromis, užmegzti 
ryšius su mokslininkais visame pasaulyje. 
Tereikia domėtis ir nebijoti žengti iš už kom-
forto zonos ribų“, – teigia M. Medineckienė.

 Pasak jos, vienas iš būdų mokslininkams 

sulaukti pripažinimo yra geriausių diserta-
cijų konkursas, kuriame kasmet skatinami 
dalyvauti visose mokslo srityse darbus rašan-
tys tyrėjai. Projektu siekiama skatinti rengti 
aukšto lygio disertacijas, kurios pelnytų pri-
pažinimą ne tik Lietuvoje, plėtoti tarpinsti-
tucinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, 
didinti mokslininkų motyvaciją vykdyti 
aukščiausios kokybės ir svarbią visuomenei 
mokslinę veiklą.

Apie ką rašo jaunieji moksli-
ninkai?

Geriausių disertacijų laureatus vertina ir 
atrenka kompetentinga komisija, sudaryta iš 
nepriklausomų ekspertų. Ir čia verda kovos 
ne tik tarp jaunų mokslo daktarų, bet ir tarp 
aukštojo mokslo įstaigų. Šiais metais į ge-
riausiųjų gretas pateko 11 mokslinių darbų, 
kuriuos parengė VU, VGTU, MRU, KTU, 
VDU, KU atstovai. Tarp jų sužibėjo ir jaunoji 
mokslininkė iš Lietuvių kalbos instituto.

Pasak dr. M. Medineckienės, jaunieji 
mokslininkai nagrinėja išties įdomias ir labai 
skirtingas problemas. Štai humanitarinių 
ir socialinių mokslų darbuose rašoma apie 
asmeninių ir organizacinių vertybių konku-
rencijos stiprinimą, nagrinėjama vėlyvųjų 
viduramžių ir naujųjų laikų koklininkys-
tė Klaipėdoje, analizuojamas inovacijų ir 
kultūrinių tradicijų persipynimas. Fizinių, 

technologijos mokslų, biomedicinos ir že-
mės ūkio temos skamba dar neįprasčiau, 
pavyzdžiui: „Terahercinių vaizdų užrašymo 
matricos, veikiančios kambario temperatū-
roje“ arba „Kompaktiško spektroskopinio 
terahercinio vaizdinimo sprendimai, naudo-
jant GaAs/AlGaAs ir InGaAs puslaidininki-
nius nanodarinius“.

Iš vienuolikos laureatų bus atrinkti du 
geriausi praėjusiais metais užbaigti darbai. 
Apie tai sužinosime rudenį prezidentūroje 
vyksiančioje ceremonijoje, kur atrinktų dar-
bų autorius apdovanos Lietuvos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Daugiau informacijos 
apie laureatus ir jų temas galima rasti http://
www.ljms.lt/news/357/15/LJMS-skelbia-
Geriausios-2016-m-disertacijos-konkurso-
laureatus. Kilus klausimams, galima kreiptis: 
info@ljms.lt. Parengta pagal LJMS pranešimą 

Kaip jaunajam mokslininkui sulaukti pripažinimo?

Jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė 
dr. Milena Medineckienė. LJMS nuotr.

Jaunieji tyrėjai. Etaplius.lt nuotr.

TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS
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Akademija – ypatingas miestelis Kė-
dainių krašte, nuo seno garsėjantis 
žemės ūkio mokslo pasiekimais, 

artojų ir žirgų varžybomis, net tris kartus 
Prezidentės taurę laimėjusiais gimnazistais. 
Šie metai Akademijai labai reikšmingi – 
miestelis švenčia 475 metų sukaktį ir 110 
metų sukaktį, kai Rusijos imperijos refor-
matorius Piotras Stolypinas nusprendė, kad 
Dotnuvos dvare bus žemės ūkio mokykla. 
Galbūt tai įtakos turėjo ir jo draugystė su 
tuometiniu Dotnuvos dvaro savininku H. 
K. Kreicu. Neatsitiktinai čia net du kartus 
lankėsi Rusijos caro Aleksandro I žmona 
Elžbieta. Dotnuvos dvaras buvo plačiai ži-
nomas ir svarbus.

(Dotnuvos dvaras įsikūręs maždaug už 3 
km į šiaurę nuo Dotnuvos miestelio. Dvaras 
minimas nuo XVI a. Tuomet jis priklausė Iza-
kauskiams. XVII a. jį valdė Mlečkai. Jų dukrai 
ištekėjus už Jono Bžostovskio, dvaras atiteko 
šiai giminei. 1701 m. dvarininkų Bžostovskių 
pakviesti Dotnuvoje įsikūrė iš Vilniaus atvykę 
vienuoliai bernardinai. Po Bžostovskių dvarą 
valdė Ščitauskiai, XVII a. pabaigoje jį įsigijo 
Chrapovickiai. Pastarieji pertvarkė dvarvietę 
ir pastatė prabangią rezidenciją. Po 1863 m. 
sukilimo caro valdžia Chrapovickių dvarą 
konfiskavo. 1867 m. jį per varžytines nupirko 
Šuvalovas, o 1869 m. šias valdas perėmė gra-
fas Genrikas Kreicas.)

Akademijos miestelis išaugo šalia Do-
tnuvos dvaro, dabar vietinių žmonių vadi-
namo grafo Kreico vardu. Garsi Akademija 
ir savo žmonėmis, kuriuos palytėjo meno 
mūzos. Gražus dvaras, esantis tvenkinio 
saloje, apsuptas galingų dvaro parko medžių, 
it magnetas traukia keliautojus, svečius ir 
vietinius gyventojus. Aristokratinė dvaro 
salos erdvė nuteikia romantiškam žodžio ir 
muzikos žaismui jaukiame medžių pavėsyje. 

Daugiau nei šimtą metų ši Vidurio 
Lietuvos vietovė garsėja kaip žemės ūkio 
mokslų Meka: Žemės ūkio mokykla, Žemės 
ūkio technikumas, Žemės ūkio akademija, 
Žemdirbystės institutas, Lietuvos agrarinių 
mokslų centras, Lietuvos žemės ūkio konsul-
tavimo tarnyba, Lietuvos agronomų sąjun-
ga... Toli už Lietuvos ribų žinomos pavardės: 
prezidentai – A. Smetona, A. Stulginskis, A. 
Brazauskas, žemės ūkio ministrai – J. Tūbe-
lis, M. Krupavičius, J. Aleksa, profesoriai – P. 
Matulionis, K. Aleksa, V. Ruokis, J. Krikš-
čiūnas ir daugelis kitų įvairių laikotarpių 
žymių žmonių.

Šių metų rugpjūčio 3 d. pirmą kartą Aka-
demijos istorijoje grafo Kreico dvaro saloje 
įvyko poezijos ir muzikos šventė. Papuošti 

abu tvenkinio tiltai žadino smalsumą kuo 
greičiau išvysti renginį. Baltas aprangos 
kodas įprasmino poezijos vakaro tyrą šven-
tinę erdvę ir susirinkusių žmonių giedrą 
nuotaiką. Baltai apsirengę žmonės, balta ka-
rieta, margaspalviais jurginais papuošti balti 
žibintai su virpančiomis žvakių liepsnelėmis, 
susirinkusiųjų šypsenos tarsi sugrąžino tuos 
laikus, kai dvare skambėjo gitaros garsai, o 
ponaičiai panelėms skaitė romantiškas eiles, 
vėliau jau studentai deklamavo studentėms, 
irstydamiesi valtelėmis tvenkinyje... 

Dvaras atgimė... Iš pagrindinio dvaro įė-
jimo pabiro baltai apsirengę atlikėjai, lydimi 
kompozitoriaus Justino Juškevičiaus muzi-
kos garsų... Teatralizuotas poezijos vasaros 
nuotykis prasidėjo poeto Valdo Daškevičiaus 
eilėmis „Kai išskrisiu pro lūpas“:

jantis pasakojimas apie dvaro istorijos užku-
lisius, visus senuosius šio dvaro savininkus: 
A. Chrapovickį, V. K. Mlečką. (Dotnuvos 
miestelio įkūrėjo Jono Mlečkos anūką, Že-
maičių seniūną, Dotnuvos ir Babtų bažnyčių 
fundatorių, 1655 m. pasirašiusį Švedijos ir 
LDK uniją, vieną iš Lietuvos bajorų sukili-
mo vadų prieš švedus 1656 m.), grafą H. K. 
Kreicą (1817–1891), vėliau – Lietuvos žemės 
ūkio akademiją (įkurtą 1924 m.). Vainotiškių 
mėgėjų teatro aktoriai, vadovaujami Jolantos 
Abarienės, skaitė pirmuosius tekstus apie 
Dotnuvos dvarą iš Marijos Bok-Stolypinos 
dienoraščio, Stanislovo Moravskio (1802–
1853) memuarų, M. K. Šemetos poemos 
„Reliacija“. Istorijos ir poezijos žaismas, ne-
įprasta nuostabi relaksacinė jaunojo Justino 
Juškevičiaus muzika, karšta žolelių arbata 
mylimiausiuose puodukuose, jaukiai įsi-
taisę žmonės, vaikai, žaidžiantys grakščioje 

dalintasi tarp žemės ir dangaus“. 
Ilgametė žemdirbystės instituto mokslinė 

sekretorė, nuostabi skaitovė Aldona Kaselytė 
vertė pageltusius dienoraščio puslapius ir 
jautriai deklamavo eiles, kurios palietė visų 
širdis – ne vienas klausytojas braukė ašarą: 

Lietuviškos raidės
Lietuviški žodžiai,
Lietuviškos pievos su ryto rasa
Mane užaugino,
Išmokė, parodė,
Kur balintų drobių šalis
Lietuva.

Lietuviškas raštas,
Lietuviškas kraštas
Su Žalgirio, Saulės pašvaisčių žara – 
Lenkiuosi probočių
Tai kruvinai naštai,
Šiaudine, linine, žila,
Lietuva. 

Lietuviškas džiaugsmas,
Lietuviškas skausmas,
Širdžių šiluma ir laukų žaluma – 
Žinau, ko jis vertas,
Tas prakaito šauksmas,
Kai duona pakvimpa visa
Lietuva. 

(ištrauka iš A. Onaičio eilėraščio „Lietuva“)

Eilės apie Lietuvą priminė akademie-
čiams Sąjūdžio laikus, ištremtus ir žuvusius 
profesorius ir darbuotojus (juos mena pa-
minklas tremtiniams, pastatytas Akademijos 
parke, Vilniaus alėjoje). Į iškylą atvyko ir 
savo eiles skaitė mokytoja, visuomenės vei-
kėja Irena Duchovska (apdovanota Lenkijos 
Respublikos Sidabro kryžiumi, Lenkijos Res-
publikos Vitoldo Hulevičiaus literatūriniu 
apdovanojimu ir kt., Lenkijos Respublikos 
Kadzidlo miesto Garbės pilietė nuo 2017 
m. birželio 17 d.), prof. Angelija Bučienė, 
mokytoja Nina Kučinskienė, Aušra Kusienė, 
Palmyra Vansevičienė ir Jolanta Abarienė. 
Jų posmus papildė akomponuojant gitara 
atliekamos mokslininkės Daivos Janušaus-
kaitės dainos. 

Tas šiltas, jautrus pasikalbėjimas eilėmis, 
pritariant švelniems muzikos garsams, buvo 
tarsi Baltas sapnas, atgijęs aristokratinėje 
dvaro erdvėje, kurioje gyveno ir gyvena bei 
kuria daugelio akademiečių kartų atstovai. 
Bendri pomėgiai sujungia žmones, skatina 
juos kūrybai ir dideliems darbams. Tikimės, 
kad akademiškių poezijos vasaros skaitymai 
Akademijos dvare nuo šiol taps gražia tradi-
cija ir sutrauks dar daugiau žodžio meną ir 
puikią muziką mėgstančių žmonių iš visos 
Lietuvos.                                                                 

Baltasis Pegasas sklandė virš Akademijos

Poezijos ir dainos vakaras Akademijos dvaro parke. Reginos Bagdonienės nuotr.

Dr. Aldona Kaselytė skaito dr. Aniceto 
Onaičio eiles apie Akademiją. Reginos 
Bagdonienės nuotr.

Gėlas Gėlainių vanduo –
po kaulais, kurie nebegelia,
o viršum jų – gėlynai.

Sukalbėjęs amžiną atilsį,
gaunu geltonojo gėrio
bityne prie kapinaičių.

Man gardus tas medus,
surinktas dūzgiančių sielų
iš akių išsiskleidusių...

Kai išskrisiu pro lūpas,
būčiau laimingas, jeigu
gyviesiems saldinčiau gėlą...

Poetas Valdas Daškevičius, vaikystę pra-
leidęs Akademijoje ir Vainotiškių kaime pas 
senelį Zigmą Černiauską, savo jaunystės vie-
toms paskyrė daug jautrių ir spalvingų eilių. 

Poezijos posmus įvairino akademiškio 
kraštotyrininko Ryto Tamašausko intriguo-

Mokytoja, visuomenės veikėja Irena 
Duchovska deklamuoja savo eiles. Inos 
Stuogės nuotr.

baltoje karietoje, atrodė tarsi nužengę iš 
romantiško praeities–dabarties paveikslo...

Atlikėjai skaitė Akademijoje studijavu-
sio žymaus publicisto, poeto, visuomenės 
veikėjo Balio Gaidžiūno (1911–1996) eiles, 
mokslininko Balio Karaliaus eiles, skirtas 
pirmajam Žemdirbystės instituto direktoriui 
Petrui Vainauskui (1906–1995). Visa Lietuva 
prisimena jo kelionę arkliuku su bričkele 
į Anykščius ir Arklio muziejaus įkūrimą. 
Buvo skaitomos poeto Eugenijaus Matuze-
vičiaus eilės, skirtos neeilinei šio akademinio 
sodžiaus asmenybei – legendiniam instituto 
direktoriui Antanui Būdvyčiui (1928–1998). 
Klausėmės mokslininkų Algimanto Bujaus-
ko ir Juozo Lazausko eilių, skirtų Dotnuvai, 
mokslininkės Genovaitės Marčiauskienės, 
šiuo metu gyvenančios Baisogaloje, eilė-
raščių, skirtų profesoriui Juozui Tonkūnui.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas Anapilin 
jau išėjusio žmonių labai gerbiamo ir myli-
mo instituto direktoriaus pavaduotojo poeto, 
publicisto Aniceto Onaičio (1932–1988) kū-
rybai. Jis pasirinko mokslininko agronomo 
kelią, nors jaunystėje svajojo tapti ir kunigu, 
ir karo lakūnu. Kaip apie jį rašė kraštotyri-
ninkas Rytas Tamašauskas, „visą gyvenimą 

Skaitovai prie grafo H. K. Kreico rūmų. Inos Stuogės nuotr.

MOKSLO IR KULTŪROS RENGINIAI
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Šiais metais pirmą kartą stipendija 
„Mokslo moterims“ įteikta visų Balti-
jos šalių mokslininkėms. Iškilmingoje 

ceremonijoje Latvijos mokslų akademijoje 
gegužės 26 d. 6000 eurų dydžio stipendijas 
gavo penkios mokslininkės iš Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos. 

Jaunoji Lietuvos mokslininkė dr. Urtė Ne-
niškytė dirba Vilniaus universiteto Gyvybės 
mokslų centro Neurobiologijos ir biofizikos 
katedroje. Jos tyrimas gali atskleisti tikslią 
neurologinio vystymosi ir neuropsichiatrinių 
ligų, pavyzdžiui, autizmo arba šizofrenijos, 
molekulinę priežastį. Dr. U. Neniškytė ti-
ria lipidų grupavimą kaip signalą sinapsių 
eliminavimui, kaip nereikalingos neuronų 

Stipendiją „Mokslo moterims“ pirmą kartą gavo ir Lietuvos mokslininkė

Viktorija Šiaulytė

Rugsėjo 3–4 d. Jungtinėje Karalystė-
je, Folkstone atidaryta šiuolaikinio 
meno viešosiose erdvėse trienalė. 

„Zooetikos“ tyrimų platforma, rengiama 
menininkų Nomedos ir Gedimino Urbonų 
(Masačusetso technologijos institutas, JAV) 
ir kuratorės Viktorijos Šiaulytės (Berlynas), 
šių metų trienalės programoje pristato „Atei-
ties energijos sąskrydį“. Meno, dizaino, gyvy-
bės ir humanitarinių mokslų tyrėjai ir entu-
ziastai buvo pakviesti kartu apmąstyti ateities 
energetinius modelius ir jų įtaką šiandienos 
kultūrai bei pilietiškumo sampratai.

Dėl nuolat augančio energetinio „ape-
tito“ ir ekstremalios iškastinio kuro gavy-
bos sparčiai besiplečiančią energetikos sritį 
šiandien radikaliai keičia keletas aplinky-
bių: nenuginčijama atsinaujinančių išteklių 
būtinybė ir sparti energijos skirstymo inf-
rastruktūrų skaitmenizacija. Neįtikėtinai 
išaugęs energijos vartojimas, novatoriškų 
energijos laikmenų paklausa ir išmanių 
energetinių sistemų plėtra iš esmės keičia 
energijos tinklų veikimo principus. Šių per-
mainų kontekste gebėjimas perprogramuoti 
savo energetinę priklausomybę ir nulems 
energetikos ateitį.

„Ateities energijos sąskrydžio“ tikslas – 
pristatyti naujos srities – energetikos huma-
nitarikos – tyrimus ir keliamus klausimus 
apie energetikos ateitį bei atsinaujinančių 
energetinių išteklių būtinybę. Sąskrydžio da-
lyvių tyrimuose į energijos formas žvelgiama 
tarpdalykiniame hibridinių infrastruktūrų 
kontekste. Tai gali būti ir įvairių gyvybės 
formų (pavyzdžiui, bakterijų ar grybų) ga-
minama energija, ar energija, sukeliama psi-
chotropiniams augalams ar grybams veikiant 
žmogaus protą.

„Ateities energijos sąskrydyje“ taip pat 
siekiama kritiškai pažvelgti į modernybėje 
įsitvirtinusias energijos naudojimo formas. 
Viena vertus, svarbu naujai atrasti pačių 
gyvų organizmų energijos gavybos ir kau-
pimo būdus. Pavyzdžiui, bakterijos gamina 
energiją, enzimais skaidydamos gliukozę – 
panašus procesas vyksta ir žmonių bei kitų 
gyvūnų kūnuose. Antra vertus, siekiant 
suprasti energetinę nepriklausomybę, taip 
pat pravartu atsižvelgti į „maker“ judėjimų 
paveiktus gamybos modelius. Jie mus įga-
lina tiesiogiai dalyvauti gamybos procese 
ir kuria ateities energetiniams iššūkiams 
atremti būtinus skirtingų disciplinų, veiklos 

laukų ar pasaulėvaizdžių bendradarbiavimo 
metodus. „Ateities energijos sąskrydžio“ da-
lyviai – akademikai, menininkai, dizaineriai 
ir išradėjai – ieškos fikcijų, prototipų ar mo-
delių, puoselėjančių energetinių tarpusavio 
priklausomybių įvairovę.

su gamtinėse sistemose jau egzistuojančiais 
energijos gavybos procesais?

Šiuo ir kitais energetikos ateities klau-
simais diskutuoti pakviesti energetikos ir 
mokslo humanitarinių mokslų sričių tyrėjai 
ir mokslininkai: Jelena Martinovic, tirianti 
pejoto vartojimo sukeliamas energijos for-
mas ir jų vaidmenį mokslo istorijoje; Tere 
Vadén, filosofas, kurio darbai kvestionuoja 
humanitarinių mokslų, energetikos ir mo-
dernybės projekto ryšį, ir Imre Szeman – 
knygos „Energijos humanitarinių mokslų 
antologija“ autorius. 

Menininkai ir dizaineriai Cédric Car-
les bei Thomas Ortiz pristatys energijos 
archeologijos iniciatyvą – projektą „Paleo-
Energetique“, kaupiantį nepelnytai pamirštų, 
cenzūruotų ar niekada taip ir nepritaikytų 
energijos gamybos patentų archyvą. Tyrėja 
ir menininkė Rasa Smite iš Rygos RIXC pri-
statys „Renewable Network“ projekte daly-
vaujančių menininkų naudojamus metodus 
ir „Biotricity“ tyrimo atradimus. Aptardama 

revoliucijos dalimi ir padėti piliečiams pa-
tiems tiesiogiai dalyvauti vietinės energijos 
gamybos, platinimo ir naudojimo procesų 
valdyme. 

Sąskrydžio moderatorius ir responden-
tas – Asa Calow, kūrybinis technologas, 
įkūręs Nežinomos paskirties institutą (angl. 
Institute of Unknown Purpose) – JK–JAV 
technologijos tyrimų iniciatyvą, ieškančią 
naujų skaitmeninės infrastruktūros formų. 
Naujas baterijų gamybos medžiagas pristatys 
Kento universiteto mokslininkės Viktorija 
Makarovaitė ir Sofia Perez-Villar, taip pat ir 
„Folk Stone Power Plant“ naudojamų grybų 
baterijų gamybos mokslinės konsultantės. 
„Folk Stone Power Plant“ – tai Nomedos 
ir Gedimino Urbonų 2017 metų Folksto-
no trienalėje pristatomas kūrinys. Meno 
instaliacijoje taikomus dumblo baterijos 
prototipus kūrė Kauno technologijos univer-
siteto mokslininkų komanda: prof. Kristina 
Kantminienė, doc. Egidijus Griškonis ir 
Ilona Jonušienė.

„Ateities energijos sąskrydį“ pristato 
tyrimų platforma „Zooetik_A“, tyrinėjanti 
žmogiškąsias, nežmogiškąsias ir poetines 
žinių sferas bei kurianti naujus ateities tar-
prūšinių ekologijų prototipus ir modelius. 
Šis sąskrydis yra 2017 metų Folkstono trie-
nalės dalis. Renginį remia Lietuvos kultūros 
taryba, LR kultūros ministerija, MIT Archi-
tektūros ir planavimo mokykla bei „Arts at 
MIT“ programa. „Zooetik_A“ yra „Frontiers 
in Retreat“ projekto edukacinės programos 
dalis. „Frontiers in Retreat“ projektą remia 
Europos Komisijos programa „Kultūra“ (EA-
CEA 2013 – 1297). Išsamesnė informacija: 
info@zooetics.net; www.zooetics.net.                

ATEITIES ENERGIJOS KŪRĖJŲ SĄSKRYDIS: 
lietuvių menininkų iššūkis Anglijoje

Pasak vieno konferencijos pranešėjų 
Imre Szeman, pati modernybė, negalinti 
egzistuoti be iškastinio kuro gavybos, yra 
išties fikcija, ne tiek atnešusi „pažangos“ ir 
„laisvės“ idėjų, kiek įteisinusi ekspansyvų 
energijos naudojimą. Kaip galėtume per-
rašyti šią fikciją, o su ja kartu ir mūsų ryšį 

„Pelkės baterijos“ iš purve gyvenančių bakte-
rijų išgaunamas garsines išraiškas, Rasa taip 
pat praktiškai parodys, kaip galima patiems 
pasigaminti purvo bateriją. Stephanie Kar-
petas, socialinio verslo iniciatorė ir aktyvistė, 
pasidalins savo patirtimi ir žiniomis, kaip 
paskatinti bendruomenes tapti energijos 

Ateities energijos sąskrydžio kvietimas Instaliacijos „Folk Stone Power Plant“ 
iliustracija

Nomeda ir Gediminas Urbonai. Asmeninio archyvo nuotr.

jungtys (sinapsės) pašalinamos iš smegenų 
jų vystymosi metu. Pavienės molekulės, esan-
čios šiose sinapsėse, signalizuoja imuninės 
sistemos ląstelėms, kurias jungtis reikia likvi-
duoti. „Esame gavę labai įdomių duomenų 
apie molekulinius markerius, kurie nulemia, 
kurias sinapses reikia likviduoti. Planuojame 
panaudoti šiuos markerius sinapsėms atskirti, 
kad palygintume jas su išsaugotomis sinapsė-

mis ir išaiškintume skirtumus, kurie skatina 
smegenų vystymąsi“, – sako tyrėja.

L’Oréal Baltic stipendijos šiais metais 
įteiktos penkioms Baltijos šalių mokslinin-
kėms. Tai Renatė Ranka, Jekaterina Ivanova 
ir Marina Sokolova iš Latvijos, Estijos moks-
lininkė Els Heinsalu ir jau minėta Lietu-
vos mokslininkė Urtė Neniškytė. Autorė yra 
L’Oréal Baltic atstovė spaudai.                                   
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Liepos 4 d., Valstybės – karaliaus Min-
daugo karūnavimo – dienos išvakarė-
se Vilniaus miesto rotušėje atidaryta 

Laimos Tubelytės-Kriukelienės istorinės 
tematikos paveikslų paroda „Lietuvos isto-
rijos fragmentai drobėse“, skirta artėjančiam 
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Ši paroda 
tarsi pratęsia ir papildo 2016 m. Vilniaus 
karininkų ramovėje surengtą šios dailininkės 
paveikslų parodą. 

Parodos Vilniaus rotušėje atidaryme 
dalyvavo gausus būrys meno ir Lietuvos 
istorijos mylėtojų. Žymesni žmonės, atė-
ję į parodos atidarymą: LDM direktorius 
Romualdas Budrys, menotyrininkė Nijolė 
Tumėnienė, rašytojas Jonas Užurka, Utenos 
kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas, 
Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršinin-
kas Gaudentas Aukštikalnis, istorikas Tomas 
Baranauskas, dailininkai Aloyzas Stasiulevi-
čius, Algimantas Kliauga, Giedrius ir Tatjana 
Kazimierėnai, Gražina Vitartaitė, Juozas 
Kalinauskas, grupė Vilniaus kupiškėnų ir kt.

Tarp šiai parodai pateiktų paveikslų daili-
ninkė eksponuoja ir vieną tapybos darbą, ku-
riame įamžintas pernykštės parodos atidary-
mas kartu su garbingais parodos svečiais, tarp 
jų: akad. Eugenijus Jovaiša, akad. Romualdas 
Grigas, dailininkas Aloyzas Stasiulevičius ir 
kiti garbūs parodos dalyviai. Tarp naujausių 
Laimos paveikslų – drobė „Motinystė“, ku-
rioje poetiškai, kaip tikra Vilniaus madona 
įamžinta dailininkės dukra su anūkėliu.

Dailininkės paklausiau, prie kokių pa-
veikslų ir projektų ji dabar dirba ir kokie jos 
kūrybiniai planai. Ji atsakė, kad mintys visa-
da skrieja lietuvybės temų link. Jų motyvai 
po truputį ryškėja naujose drobėse. 1982 m. 
baigusi Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijusi 
dailės mokytojo specialybę, autorė pastarąjį de-
šimtmetį didžiausią kūrybinio laiko dalį skiria 
didelio formato drobių Lietuvos istorijos tema 
tapybai. „Tapyti Lietuvos istoriją jaučiu neblės-
tantį poreikį ir matau tame didžiulę prasmę. 
Kas gali būti šventesnio ir tauresnio už meilę 
savo gimtajam kraštui? Tapyti Lietuvos žemę, 
valdovus, senuosius radinius ir su jais susijusius 
įvykius bei pergalingus mūšius, įprasminti 
tautinius simbolius ir ženklus – nepaprastas 
džiaugsmas ir kartu didelė atsakomybė“, – sako 
Laima Tubelytė-Kriukelienė.

Paveiksluose pavaizduoti svarbūs pra-
eities įvykiai: Žalgirio ir Oršos mūšiai, Ne-
timero krikštas, Pirmojo Lietuvos Statuto 
priėmimas. Dailininkė nutapė istorines 

asmenybes: Barborą Radvilaitę, karalienę 
Mortą, karalių Mindaugą, kunigaikštienę 
Sofiją Vytautaitę. Šioje parodoje menininkė 
pristato ir iliustracijas „Aisčių“ tema, sukur-
tas bendradarbiaujant su istoriku-archeolo-
gu akademiku Eugenijumi Jovaiša.

Kūryba – pasišventimas Lie-
tuvai

Pirmąjį istorinės tematikos paveikslą 
dailininkė L. Tubelytė-Kriukelienė nutapė 
maždaug prieš vienuolika metų. Užmojis 
buvo gana sudėtingas, reikėjo ieškoti nema-
žai informacijos. Tai buvo paveikslas „LDK I 
Statuto priėmimas“. „Pasigavo mane istorija ir 
nebepaleido“, – teigia L. Tubelytė-Kriukelienė. 
Dailininkė liudija, kad tapydama paveikslus 
lietuvybės tema, ji lyg atiduoda duoklę Lie-
tuvai: „Kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip 
savo darbais prisidedame prie tapatybės išsau-
gojimo. Todėl ši paroda turėtų patraukti tuos 
žmones, kuriems įdomi Lietuvos istorija.“  

Šioje parodoje eksponuojamos ir L. Tu-
belytės-Kriukelienės iliustracijos „Aisčių“ 
tema, sukurtos bendradarbiaujant su da-
bartiniu Seimo nariu, istoriku, akademiku 
Eugenijumi Jovaiša. Bendradarbiauti su 
mokslininku ji pradėjo 2013 m. Per šiuos 
metus nutapė pirmąsias 10 iliustracijų ant 
drobės. Jos bus eksponuojamos vėliau, negu 
planuota. 2014 m. – 6 iliustracijas E. Jo-
vaišos monografijai „Aisčiai. Raida“. Šioje 
monografijoje panaudota nemažai ir kitų 
dailininkų sukurtų iliustracijų. 2015 m. su-
kūrė iliustracijas trečiajai „Aisčių“ daliai – 
„Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia“. 2016 
m. išspausdintame mokslo populiarinimo 
leidinyje „Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pra-

džia“ galima pamatyti daugiau negu trisde-
šimt Laimos Tubelytės-Kriukelienės sukurtų 
iliustracijų. Neteko iliustruoti tik pirmosios 
monografijos „Aisčiai. Kilmė“.

Parodoje eksponuojamos „Aisčių“ ilius-
tracijos pasižymi sudėtingomis keliapla-
nėmis kompozicijomis, kuriomis siekiama 
kuo tiksliau perteikti vaizduojamų gyven-
viečių kasdienybę. Pavyzdžiui, paveikslo 
„Krūvandai“ apatinėje dalyje vaizduojami 
mirę protėviai, virš jų – akmenėliai, dar 
aukščiau – sėdintys ir rymantys žmonės. 
Virš jų – kaimo buities vaizdai, besiganantys 

Didingi Lietuvos istorijos puslapiai
Įspūdžiai iš Laimos Tubelytės-Kriukelienės paveikslų parodos Vilniaus rotušėje

sulysę žirgai, trobesiai, belapiai medžiai. O 
pačiame viršuje – keistai pajuodęs dangaus 
skliautas ir saulė. Matyti, kad laikai – ne-
ramūs. Eksponuojami ir kiti būsimąją E. 
Jovaišos knygą iliustruosiantys paveikslai: 
„Plinkaigalis“, „Rupunionys“, „Dauglaukis“, 
„Vėluikiai“, Šaukėnai“, „Lauksvydai“ ir kt. 
Parodoje galima pamatyti ir itin sudėtingą 
batalinę kompoziciją „Oršos mūšis“.

Didžiąją laiko dalį L. Tubelytė-Kriukelie-
nė atiduoda pedagoginiam darbui. Ji dirba 
Utenos kolegijoje dailės dėstytoja, tačiau 
jau yra surengusi per trisdešimt autorinių 
parodų. Šioje parodoje eksponuoti paveiks-
lai – „Žalgirio mūšis“, „Karalienė Morta“, 
„Karalius Mindaugas“, „Kunigaikščių žaidi-
mas – Lietuvos laikas“, „Karaliaus Mindaugo 
krikštas“ – buvo išspausdinti fotomenininko 
ir dailininko Rimanto Dichavičiaus albumo 
„Laisvės paženklinti“ III tome.

Nostalgiška Lietuvos praei-
ties vizija

Tarp Vilniaus rotušėje eksponuojamų 
paveikslų – nemažai darbų, skirtų įžymioms 
LDK moterims: karalienėms, kunigaikšty-
tėms, kunigaikštienėms. Per parodos atida-
rymą dailininkė pabrėžė mėgstanti paveiks-
luose vaizduoti moteris, tačiau bataliniuose 
paveiksluose dominuoja vyrai. Didingumu 
išsiskiria paveikslai „Karalius Mindaugas“ ir 
„Karalienė Morta“.

Ypač įsimintini paveikslai, skirti Barborai 

Radvilaitei – „Barbora Radvilaitė“ ir „Barbo-
ros Lietuva“. Barbora Radvilaitė pirmajame 
paveiksle laiko raudoną juostą, kuri, kaip ir 
Barboros drabužiai, kitame paveiksle apgau-
bia erdvų romantizuotą Lietuvos peizažą. 
Susidaro įspūdis, tarsi Barboros įsimintina 
istorija ir dramatiškai nutrūkusi gyvenimo 
linija simboliškai paveikė visą Lietuvą. Šiai 
tematikai skirtas ir kitas paveikslas – „Bar-
bora Radvilaitė su motina Barbora Kola“.

Dailininkės L. Tubelytės-Kriukelienės 
paveiksluose dominuoja figūrinės panora-
minės kompozicijos, daug dėmesio skiriama 
daugiasluoksniam erdvės modeliavimui. 
Eksponuojama ir simbolinių kompozicijų: 
„Kelionė ratu“, „Lietuvos istorijos slenksčiai“. 
Itin įsimintinas knygos paveikslas „Lietuvos 
dienoraštis“: raudono pilies mūro fragmen-
tas, virš jo – virtinės namų, dar aukštėliau – 
gyvulėliai, virš jų – Vilniaus raudonų mūrų 
siluetai, dar aukščiau – bažnyčių bokštai 
ir viską „vainikuojanti“ raudona saulė. Šis 

Pasveikinti dailininkę (trečia iš kairės) atėjo dailininkas G. Kazimierėnas, A. Kliauga, 
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius R. Budrys, menotyrininkė  
N. Tumėnienė.

Žalgirio mūšis

vaizdas savo forma primena ir degančią 
žvakę – savotišką atminties simbolį. Keletas 
paveikslų skirta krikšto temai: „Lietuvos 
krikštas“, „Netimero krikštas“. Kai kurie dar-
bai, pavyzdžiui, „Lietuvos krikštas“, pasteli-
niais spalvų tonais ir sudėtingomis erdvinė-
mis kompozicijomis, žalčio, aukuro, saulės 
motyvais primena Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio darbus.

Dailininkės darbai išsiskiria ypatingu 
kruopštumu, preciziškumu, dėmesiu deta-
lėms (ypač aprangos), taip pat optimistiš-
komis šviesiomis spalvomis. Daug žalios, 
geltonos – gyvybės, šviesos, saulės – spalvų. 
L. Tubelytės-Kriukelienės kūrybai būdinga 
romantinė Lietuvos istorijos vizija, kiek 
primenanti ir Kazio Šimonio kompozici-
jas. Akivaizdi sakralumo, būties šventumo 
pajauta, vienybės su gamta, kosmosu idė-
ja. Belieka dailininkei palinkėti įkvėpimo, 
įamžinant įsimintinas Lietuvos istorijos 
akimirkas, ir naujų parodų.                            

Autorė prie paveikslo „Oršos mūšis“ Vilniaus Rotušėje

SKIRTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI
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Dr. Raimundas Kaminskas

Rugpjūčio 10 d. istorinės Prezidentūros 
kiemelyje Kaune įvyko tradicinis 
(vykstantis nuo 2008 m.) Prezidento 

Antano Smetonos 143-iųjų gimimo meti-
nių paminėjimas, kurį organizavo Lietuvos 
Sąjūdžio Kauno taryba ir Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga. Minėjime dalyvavo Kauno 
Antano Smetonos gimnazijos bendruome-
nės ir įvairių nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, kauniečiai ir miesto svečiai. Svei-
kinimo žodžius tarė LR Seimo narė Ginta-
rė Skaistė, Kauno m. savivaldybės tarybos 
narys Jonas Koryzna, Prezidento Antano 
Smetonos brolio Motiejaus anūkė Sigutė 
Smetonaitė-Petrauskienė, Šilainių seniūnijos 
seniūnaitis ats. plk. Jonas Marcinkus, LPKTS 
tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Marge-
vičienė, LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės 
steigėjas Stasys Ignatavičius, šaulys Alvydas 
Semaška, VDU prancūzų kalbos dėstytojas 

Loic Boizou, Kauno A. Smetonos gimna-
zijos istorikas Sigitas Nefas, LBKS Kauno 
apskrities Bajorų draugijos vadas Andrius 
Krivickas, visuomenininkė Martyna Biku-
liečienė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovė Indrė. 

Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas, o pabaigoje visi sudainavo 
Prezidento A. Smetonos pamėgtą dainą „Ar 
aš tau, sese, nesakiau…“. Po minėjimo turė-
jome galimybę apžiūrėti muziejaus ekspozi-

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimimo metinių paminėjimas

Audronė Berezauskienė

 „Stebėdamas paukščius, kitus gyvūnus, ne 
kartą suvokiau: mes, žmonės, esame laikini, o 
jie – amžini. Bet ar daug kam tai išaiškinsi?“ 
(Bronius Šablevičius)

Pirmasis Lietuvoje „Gamtos riterio“ 
titulą pelnęs gamtosaugininkas, or-
nitologas, entomologas ir botanikas, 

gamtos fotografas dr. Bronius Šablevičius yra 
kilęs iš Anykščių. Jis gimė Devenių kaime 
(Anykščių r.), mokėsi Dabužių septynme-
tėje mokykloje. Buivydiškių (Vilniaus r.) 
žemės ūkio technikume įgijo sodininko 
profesiją. Atlikęs privalomąją karinę tar-
nybą sovietinėje kariuomenėje, studijavo 
Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir 
įgijo istoriko kvalifikaciją. Supratęs, kad jo 
pašaukimas yra gamtos mokslai, pasiryžo 
keisti profesiją ir studijuoti biologiją. Išvykęs 
iš Anykščių į Ignaliną ir dirbdamas Aukštai-
tijos nacionaliniame parke, 1977–1983 m. 
jis neakivaizdžiai baigė biologijos studijas 
Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – 
Edukologijos universitetas). 1993 m. apgynė 
disertaciją tema „Erelio žuvininko veisima-
sis, ekologija, elgsena ir apsaugos Lietuvoje 
strategija“, jam suteiktas biomedicinos moks-
lų daktaro laipsnis. 

2011 m. už mokslinius tyrimus saugomo-
se teritorijose, už straipsnius ir knygas apie 
gamtą Valstybės saugomų teritorijų tarnybos 
ir „Eko Bangos“ surengtame konkurse Bro-
niui Šablevičiui pirmajam šalyje suteiktas 
Lietuvos „Gamtos riterio“ titulas. Gamto-
saugininkas įvertintas už reprezentacinių ir 
probleminių gamtos apsaugos temų sklaidą, 
labai retų ir nykstančių floros ir faunos rūšių 
propagavimą ir saugojimą, krašto gamtos 
grožio pristatymą ir puoselėjimą bei Rytų 
Lietuvos regiono reprezentavimą. 

Bronius Šablevičius paskelbė apie 400 
straipsnių moksliniuose žurnaluose ir popu-
liarioje periodikoje, išleido nemažai leidinių 
apie retuosius augalus, paukščius, neįprastus 
drugius sfinksus, vabalus, varliagyvius ir 
roplius, taip pat apie Labanoro, Gražutės, 
Ažvinčių ir Minčios girias, yra akademinio 
dvitomio leidinio „Lietuvos fauna. Paukš-
čiai“ bendraautoris. 

1982 m. pasirodė pirmasis B. Šable-
vičiaus mokslo populiarinimo tematikos 
leidinys, parengtas kartu su Eugenijumi 
Drobeliu, – „Pelėdos ir plėšrieji paukščiai“. 
1983 m. „Vagos“ leidykloje išleista grožinės 
publicistikos knygelė „Paklausyk griežlės“, 

kuri yra tarsi patarimai žmogui, nežinan-
čiam, į ką atkreipti dėmesį, atėjus į „laukinę 
gamtą“. 

1988 m. B. Šablevičius skaitytojus pra-
džiugino monografija „Erelis žuvininkas“. 
Leidinyje nagrinėjama vieno iš rečiausių 
Lietuvos paukščių – erelio žuvininko, įrašyto 
į daugelio Europos šalių raudonąsias knygas, 
biologija, ekologija ir elgsena. Nedidelės 
apimties knygoje pateikta glausta informa-
cija, pagrįsta paties mokslininko surinktais 
duomenimis. Jos pradžioje autorius rašo: 
„<...> Esu laimingas, galėdamas skaitytojams 
papasakoti apie šį paukštį. Mano požiūris 
į jį pasikeitė taip: išankstinis besąlygiškas 
palankumas – susižavėjimas – pagarba – 
objektyvus paukščio vietos gamtoje suvoki-
mas. Tas suvokimas buvo didžiausias stimu-
las rašyti. <...> Ši knygelė tepadeda geriau 
pažinti žuvininką ir, svarbiausia, labiau jį 
saugoti. Tegu tai būna pradžia ir stimulas 
išsamesniems moksliniams darbams. Gamta 
visada yra sklidina paslapčių. Žuvininko 
gyvenimas – viena iš jų. Esu įsitikinęs, kad 
racionalusis šiuolaikinis žmogus, nejaučiantis 
daug sentimentų gamtai, nors vieną dieną 
stebėjęs šio paukščio gyvenimą laisvėje, taptų 
gamtos bičiuliu <...>“ [1].

1990 m. Bronius Šablevičius parengė in-
formacinį leidinį „Aukštaitijos nacionalinis 
parkas: svarbiausios žinios“, padedantį lan-
kytojams susiorientuoti didžiulėje šio parko 

teritorijoje. Po to sekė kiti gamtos pažinimui 
skirti leidiniai: 1998 m. – knyga „Aukštaitijos 
nacionalinis parkas: retieji augalai“, o 1999 
m. – dokumentinis leidinys „Retosios augalų 
rūšys Aukštaitijos nacionaliniame parke 
1978–1998 m.“. Tai monografija apie gam-
tininko per 20 metų surastus ir prižiūrimus 
retuosius augalus, jų būklę. 2001 m. moks-
lininkas parengė gamtos pažinimui skirtus 
leidinius: „Miško paukščiai“ ir „Varliagyviai 
ir ropliai“. 

IŠKILIŲ ASMENYBIŲ GALERIJOJE

Nykstančios gamtos tyrėjas ir saugotojas

Dr. Bronius Šablevičius. Asmeninio albumo nuotr.

Broniaus Šablevičiaus parengtos knygos: „Lututė: gyvenimas drevėje“ (2013), „Lietuvos paukščiai Aukštaitijos nacionalinio parko gamtoje“ (2014), „Dugne pasaulis kitoks“ (1997), 
„Nematomoji žmogaus pusė“ (2015), „Sfinksai“ (2004)

cijas Istorinėje Prezidentūroje. Prisimindami 
asmenybes, kurios kūrė Lietuvos valstybę, 
turime savęs paklausti, kokiais darbais ir 
idėjomis mes asmeniškai prisidėjome prie 
Lietuvos valstybės stiprinimo ir pasitikėjimo 
ja didinimo šiuolaikinėje visuomenėje? A. J. 
Greimas klausia ir pats atsako: „O kam iš viso 
Lietuvoje buvo reikalingas Antanas Smeto-
na? – Tam, kad visi, dar net iki šiol, galėtų jį 
neigti ir kad jis savo pastovumu galėtų teigti 
Lietuvos nepriklausomybę.“                              

 Nukelta į 10 p.
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Antrasis knygos „Vabalai“ leidimas 2011 
m. buvo papildytas naujais tekstais. Šio-
je knygoje autorius pakvietė skaitytojus į 
apžvalginę ekskursiją po vabalų pasaulį, 
skatino pamatyti jų įvairovę ir estetinį grožį. 
B. Šablevičiaus teigimu, vabalai turi didžiulę 
reikšmę gamtai: padeda apvalyti aplinką nuo 
teršalų, suardyti kritusius gyvūnus, trūnijan-
čius medžius, kelmus, įvairiai lemia žmonių 
maistą, sveikatą, aprangą, būstą ir visą gyve-
nimo kokybę. Mokslininko nuomone, kas 
trečias vabzdys Žemėje yra vabalas, o vabalų 
būrys – pati įdomiausia, paslaptingiausia 
sala begalinėje visų kitų vabzdžių apsupty-
je. Gaila, bet žmonės apie šiuos mažuosius 
savo kaimynus labai daug ko nežino ir net 
jų baiminasi. 

2003 m. kartu su L. Raudonikiu B. Šable-
vičius išleido gamtos pažinimo leidinį „Bio-
loginei įvairovei svarbios teritorijos Aukštai-
tijos nacionaliniame parke“. 2004 m. pasiro-
dė gausiai iliustruota knygelė „Sfinksai“ apie 
naktinius, dieną beveik nematomus drugius, 
pagrįsta mokslinių tyrimų rezultatais: au-
torius drugius augino namų sąlygomis ir 
registravo sfinksų „išsiperėjimą“, vikšrelių 
augimą juos maitinant. Tai buvo laikas, kai 
pusę jo kambario užėmė stiklainiai, kuriuose 
judėjo, graužė ir augo daugybė sfinksų vikš-
rų. Bet koks vikšras su ragu „uodegoje“ buvo 
nešamas į sfinksų inkubatorių. Taip buvo 
stebimas ir aprašomas didysis gamtos ste-
buklas, kaip iš spalvotų vikšrų išsivysto kita 
gyvybės forma – nuostabaus grožio stambūs 
drugiai. Suaugę sfinksai pasirodo vakarais ir 
naktimis, maitinasi nektaru, bet ant žiedų 
nenutupia, o siurbia jų nektarą kybodami 
ore, kaip kolibriai. Sfinksai skraido kitaip 
nei kiti drugiai – tiesiai ir greitai lyg lėktuvai. 

Dirbtinis retųjų drugių auginimas leido 
pamatyti jų biologinės raidos procesą, kuris 
vyksta gamtoje, tačiau daugeliui lieka nema-

tomas. Rengdamas šią knygą, autorius siekė 
paskatinti žmones domėtis drugiais sfinksais 
ir juos pamėgti. B. Šablevičiaus teigimu, vien 
tik pažinęs tuos gražius drugius, žmogus 
gali „praregėti“ ir pamatyti kitas gamtos 
sritis. Autorius apgailestauja, kad gamtos 
nesuprantantiems žmonėms net gražiausi 
sfinksų vikšrai yra tik „baisios kirmėlės“. O 
juk sfinksai puošia Lietuvos gamtą ir neken-
kia jokiam sodo, daržo ar gėlyno augalui.   

Daugiau nei tris dešimtmečius Bronius 
Šablevičius tyrinėjo pelėdų gyvenimo būdą, 
įpročius ir elgseną. Pirmieji apibendrinti 
rezultatai buvo paskelbti 1983 m. jo diplo-
miniame darbe „Nacionalinio parko pelėdų 
ekologija“. Vėliau sukaupti duomenys sugulė 
į knygą „Lututė: gyvenimas drevėje“ (2013). 
Stebėdamas pelėdų lutučių gyvenimą, au-
torius daugybę naktų praleido miškuose. 
„Pelėdinius paukščius labai sunku tyrinėti – 
jie gi naktiniai. Jeigu žmogus nori gyventi 
normalų gyvenimą – naktimis ilsėtis, o rytą 
keltis ir eiti į darbą, tai naktinių paukščių 
tyrinėti neįstengs. Reikės keisti gyvenimo 
būdą. O kam tas pelėdas tyrinėti? Tam, kad 
būtų atskleistos dar nežinomos, nematomos 
gamtos vertybės, – sako B. Šablevičius. – Ar 
kada esate vaikštinėję miškuose naktimis? Ne, 
ne tarnybinių reikalų verčiami, ne todėl, kad 
pasiklydote, ne per triukšmingą draugų išvyką 
su palapine, o norėdami paklausyti naktinio 
miško nuotaikos. Gal ir buvote išsiruošę į tokį 
žygį, bet slinkote mišku sukaustyti baimės, 
kad tik iš tamsos neiššoktų vilkas ar nežinia 
koks baisūnas. Vilkai, jei jų ir yra, pirmieji pa-
junta žmogų ir duoda jam kelią, todėl miškas 
nekelia pavojų, priešingai – jis kviečia pažinti 
savo paslaptis.“ [2] Tokiais gražiais žodžiais 
gamtininkas kreipiasi į knygos „Lututė: gy-
venimas drevėje“ skaitytojus, kviesdamas 
susipažinti su pelėdomis, be kurių naktinių 
balsų žiemos miškai yra tušti... 

2014 m. mokslininkas išleido monogra-
fiją „Lietuvos paukščiai Aukštaitijos nacio-
nalinio parko gamtoje“. Gamtos tyrėjas pri-
sipažino, kad, atėjęs dirbti į parką, paukščių 
faunos tyrinėjimus rado nepradėtus. Iki 
tol čia buvo žinomas tik erelio žuvininko 
lizdas, kurį aptiko jo pirmtakas, parko bi-
ologas A. Lubys. B. Šablevičiaus dėka pir-
mieji įrašai apie paukščius atsirado 1977 m. 
rudenį. Dvidešimt metų jis buvo vienintelis 
biologas Aukštaitijos nacionaliniame parke. 
Nepaisant gausybės nereikalingų ir privers-
tinių darbų, mokslininkui pavyko surinkti 
ir naujajame leidinyje susisteminti 36 metus 
kauptus duomenis apie 240 paukščių rūšių, 
gyvenančių ar apsilankančių Aukštaitijos 
nacionaliniame parke. 

Daugiau kaip tris dešimtmečius B. Šable-
vičius paskyrė savo mėgstamiausiam gamtos 
objektui – ereliams žuvininkams. Pirmasis jų 
lizdas parke aptiktas 1975 m. Tuo metu tai 
buvo vienintelė žinoma jų lizdavietė Lietu-
voje. Tyrėjas šių paukščių tyrimo geografiją 
praplėtė net į septynis Rytų Lietuvos rajonus. 
Šia tema gamtininkas nepertraukiamai dirbo 
nuo 1979-ųjų ir, kaip jau minėta, 1993 m. 
apgynė mokslų daktaro disertaciją.

Ne tik mokslinėje veikloje pastebimi B. 
Šablevičiaus darbai. Jo grožinės literatūros 
kūriniai taip pat nepalieka abejingų. 1997 m. 
jis išleido miniatiūrų knygą „Dugne pasau-
lis kitoks“, už kurią 2000 m. Rytų Lietuvos 
literatų konkurse buvo apdovanotas Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės laureato 
diplomu. 2015 m. Utenos leidykloje „Indra“ 
išleista B. Šablevičiaus apmąstymų knyga 
„Nematomoji žmogaus pusė“, sulaukusi ypa-
tingo skaitytojų dėmesio ir aktyvių diskusijų. 
Knygoje daug neįprastų temų, netikėtumais 
stebinančių situacijų. Iš tikrųjų tai slepiamos 
žmonių gyvenimo pusės atsukimas į viešu-

mą. Tai sukaupta patirtis ir išmintis, stebint 
aplinkinį pasaulį, ieškant atsakymų į amžiną 
klausimą, kas gi yra tas Dievo ar Gamtos su-
kurtas žmogus, vadinantis save protinguoju? 

Knygos įžangoje, pavadintoje „Mintys, 
prieš įeinant į knygą“, B. Šablevičius rašo: 
„Mano išgyventos, išnešiotos ir iškentėtos 
mintys yra taip pat ir jūsų mintys. Bet dau-
guma žmonių bijo užslėptų minčių, gėdijasi, o 
kiti vaizduoja, kad jų mintys sterilios, be joki-
os drumzlės. Ir eina iškelta galva, supraskite – 
„aš neverkšlenu, aš tvirtas, aš be nuodėmės“. 
<...> Nieko neišgalvojau, nesukūriau. Viskas, 
ką pasakoju, per mane perėjo lyg trakto-
rius. Bet išlikau gyvas. Kiekvienas nepelnytas 
žmonių ar likimo smūgis partrenkdavo, bet 
aš, lyg daržo piktžolė, įsikibdavau šakelėmis 
ir vėl sužaliuodavau.“ [3]

Knyga „Nematomoji žmogaus pusė“ – be 
galo intelektualus, minčių, vaizdų ir žodžių 
grožiu viliojantis bei romantiškas pokalbis au-
toriaus paties su savimi, su knygos skaitytoju, 
o galbūt su kažkuo kitu, kažkur esančiuoju. 
Kažkam tas pokalbis gali pasirodyti per daug 
atviras, gal net per daug kitus vertinantis, 
tačiau tikrai labai įdomus. Eina Bronius Šable-
vičius per gyvenimą ir mato viską: vabzdžius, 
augalus, žmones... Visus savo stebėjimus fik-
suoja, džiaugsmais ir skauduliais pasidalina. 
Ir viskas sugula į knygas. Nesvarbu, ar tai 
būtų mokslinis leidinys, ar grožinės literatūros 
knyga – visos jos išgyventos, išjaustos. Tik 
imkime ir skaitykime.

NUORODOS:
1. Šablevičius, Bronius. (1988). Erelis 

žuvininkas. Vilnius: Mokslas, p. 3–4. 
2. Šablevičius, Bronius. (2013). Lututė: 

gyvenimas drevėje. Kaunas: Lututė, p. 2.
3. Šablevičius, Bronius. (2015). Nema-

tomoji žmogaus pusė. Utena: Utenos Indra, 
p. 6.                                                                        

Nykstančios gamtos tyrėjas ir saugotojas

Su a. a. Vytu pirmą kartą susitikome 
1997-ųjų lapkričio pabaigoje, Čikago-
je, Jaunimo centre, vykstant 10-ajam 

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpo-
ziume, kai kartu su JAV lietuvių bendruo-
menės Švietimo tarybos pirmininke, šviesios 
atminties Regina Kučiene pirmą kartą šiame 
renginyje organizavome Švietimo (edukolo-
gijos) sekciją.

Nuo tada mūsų pažintis tęsėsi iki pat 
šių metų rugpjūčio 23 d. Vytas ne kartą 
lankėsi vieno iš seniausių JAV lietuvių lai-
kraščio „Dirva“, nuo 1916 m. rudens leidžia-
mo Klyvlande, Ohajo valstijoje (Cleveland, 
Ohio), redakcijoje. Jis užsidegęs pasakojo 
apie idėją įkurti Lietuvoje atgautoje savo 
tėvo, aušrininko daktaro Jono Šliūpo, ir jo 
brolių žemėje pavyzdinį žemės ūkio ir miš-
kų centrą, kuriame naujos patirties galėtų 
semtis neseniai veiklą pradėję Lietuvos ūki-
ninkai. Redaguodamas savaitraštį „Dirva“, 
ne kartą rengiau spaudai jo straipsnius apie 
būsimojo Auksučių (Šiaulių r.) centro pro-
jektus. Kreipėmės į patriotiškai nusiteikusius 
JAV lietuvius, prašydami paramos šiems 
projektams. Ir tokių rėmėjų atsirado, nors ir 
ne itin gausiai. Po kelerių metų jau galėjome 

pranešti apie pirmuosius atliktus darbus: 
kylančius centro pastatus, į Lietuvą vežamą 
suaukotą žemės ūkio techniką. 

Tačiau Lietuvoje šios Vyto Šliūpo pastan-
gos buvo suprantamos tik nedaugeliui. Gana 
nelengvai sekėsi tvarkyti žemės nuosavybės 
ir centro pastatų projektavimo dokumentus. 
Dar sunkesni išbandymai laukė, siekiant 
atgauti tėvui – buvusiam burmistrui, pri-
klausiusius namus Palangoje. Ironiška, kad 
pagalius į ratus labiausiai kaišiojo Kultū-
ros ministerijos valdininkai, per sovietinę 
nacionalizaciją juos užvaldę ir čia įsirengę 
poilsio bazę. Net sunku įsivaizduoti, kokių 
tik kliūčių neprigalvodavo klerkai, iš pasku-
tiniųjų stengęsi užginčyti Vyto teisę į šeimos 
namus. Nei garsaus visuomenės veikėjo Jono 
Šliūpo nuopelnai, nei paties inžinieriaus 
Vyto veikla Lietuvos labui ilgokai neprivertė 
jų atsikvošėti. Kai pagaliau Vytas laimėjo šią 
kovą, jis dar ilgai negalėjo atsikratyti slogaus 
įspūdžio, patirto bendraujant su į „prichvati-
zacijos“ aferas įsivėlusiais asmenimis. 

Atmintinas buvo ir susitikimas, 2004 m. 
pavasarį grįžus į Lietuvą, Lietuvos mokslų 
akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų 
skyriuje. Tada kartu su Vytu Šliūpu ir filosofu 

prof. Romualdu Grigu tapome šio skyriaus 
Agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos 
sekcijos nariais. Po poros mėnesių Vytas jau 
sutiko Šiaulių ir tuometinio Lietuvos žemės 
ūkio (dabar – Aleksandro Stulginskio) uni-
versitetų surengtos mokslinės konferenci-
jos dalyvius energingą veiklą pradėjusiame 
Auksučių centre. Vyto pakviesti specialistai 
iš Lietuvos, Latvijos ir JAV papasakojo apie 
mūsų ūkiuose dar neįprasto augalo – smidrų 
(šparagų) panaudojimą maistui, saldžiųjų 
bulvių – topinambų auginimą, žemaūgių 
vaismedžių sodus ir dar daug ką. 

Nuo to laiko kasmet centre rengiamose 
Lauko dienose ir kitomis progomis apsilankė 
nesuskaičiuojama daugybė ūkininkų, moks-
lininkų, studentų iš Lietuvos ir JAV. Čia buvo 
organizuojama studentų mokomoji praktika, 
rengiamos stovyklos Kuršėnų vaikų namų 
ir aplinkinių mokyklų auklėtiniams, skautų 
renginiai, parodos. Savanoriavimo įgūdžius 
čia tobulino misijoms įvairiose pasaulio 
valstybėse besiruošiantys Niujorko ir kitų 
JAV universitetų baigiamųjų kursų studentai.

Ypatingi ryšiai susiejo Vytą su Šiaulių 
universiteto biblioteka, tuometiniu Sociali-
nių mokslų fakultetu ir kitais universiteto pa-

Vytautas Šliūpas
(1930 10 24 – 2017 08 23)

daliniais. Šiai bibliotekai jis patikėjo neįkai-
nojamos vertės savo tėvo archyvą, kurį vėliau 
papildė ir jo paties gyvenimą atspindinčiais 
eksponatais. Jis ne tik pats lankėsi mūsų ren-
giamose konferencijose „Šiuolaikinio kaimo 
vizija“, bet ir padėjo plėtoti tarptautinius 
mokslininkų ryšius, kvietė JAV universitetų 
mokslininkus dalyvauti universiteto rengi-
niuose ir projektuose, įsteigė savo ir žmonos 
Vandos vardo stipendiją studentams, besi-
domintiems kaimo socioekonominės raidos 
tyrimais. Šios pastangos buvo įvertintos, 
suteikiant jam Šiaulių universiteto Garbės 
nario vardą.

Simboliška, kad šis gyvenimą Lietuvai 
paskyręs kilnus žmogus į amžinybę išėjo 
auštant dienai, kalendoriuje pažymėtai kaip 
tautai skausmingų įvykių sukaktis.    

Keli biografijos faktai
Vytautas Jonas Šliūpas gimė 1930 m. 

spalio 24 d. Palangoje žinomo aušrininko, 
pirmojo Palangos miesto burmistro dr. Jono 
Šliūpo ir Grasildos Grauslytės Šliūpienės 
šeimoje. 1944 m., būdamas vos keturiolikos 
metų, kartu su tėvais turėjo pasitraukti į 

 Nukelta į 11 p.
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LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE

Nijolė Petrošienė

Daugelio metų triūsas užbaigtas: Lie-
tuvos skaitytojai gali pasidžiaugti 
dar viena brandžia istorinės te-

matikos knyga, kurią išleido „Andrenos“ 
leidykla. Tai istoriko, enciklopedininko dr. 
Algirdo Matulevičiaus monografija „TAU-
TOS ŽADINIMO ŠAUKLIAI: aušrininkų, 
varpininkų ir dvasininkų korespondencija 
lietuvių tautinio atgimimo klausimais“. 
Joje panaudota netyrinėta ir neskelbta ar-
chyvinė medžiaga apie XVIII a. antrosios 
pusės – XIX a. pradžios lietuvių laisvės 
kovas, „Aušrą“ ir „Varpą“, tautinio sąjūdžio 
veikėjus: dr. J. Basanavičių, M. Jankų, J. 
Šliūpą, J. Mikšą, A. Vištelį, G. Sauerweiną, 

V. Kudirką ir kitus. To meto spaudoje aš-
triai minčiai apie lietuvių kultūros etnocidą 
vykdančią carinę Rusiją, sulenkėjusius arba 
lenkų kunigus, skatinančius polonizaciją, 
buvo sunku prasiskverbti.

Knygos autoriui Algirdui Matulevičiui 
svarbu parodyti, koks sunkus ir sudėtingas 
kelias buvo nueitas, siekiant Lietuvos nepri-
klausomybės. Leidinyje gausiai cituojamos 

ALGIRDO MATULEVIČIAUS DOVANA LIETUVOS JUBILIEJINEI SUKAKČIAI

Knygos viršelis. Dailininkas – Martynas 
Petrošius

Lietuvos profesoriai, daktarai, akademikai Visuotinės lietuvių enciklopedijos pirmojo 
tomo pristatyme pas LR prezidentą Valdą Adamkų 2002 m. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

aušrininkų ir kitų pasipriešinimo veikėjų 
programos ir jų polemika atskleidžia tau-
tinio sąjūdžio dalyvių pažiūras, pasiprieši-
nimo taktiką bei metodus, praktinę veiklą. 
Knyga skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 
(1918) šimtmečiui.

Dr. Algirdas Matulevičius nuo 1972 m. 
(iš viso 43 metus) dirbo Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centre, kurio pavadinimas ne 
kartą keitėsi. Itin reikšmingas buvo jo darbas, 
leidžiant Visuotinę lietuvių enciklopediją (26 
tomai), Mažosios Lietuvos enciklopediją (4 
tomai), „JAV lietuvius“ (2 tomai), „Lietu-
vą“ (4 tomai), „Lietuvos istoriją“ (2 tomai), 
Mažosios Lietuvos enciklopedinį žinyną 
anglų ir lietuvių kalbomis ir kt. Jis parašė 
per 20 mokslinių studijų, kelis tūkstančius 
mokslinių straipsnių. Algirdas Matulevi-

čius – žymiausias Mažosios Lietuvos istori-
kas. Jo studijose, kuriose gausiai naudojami 
šaltiniai ir literatūra (daugiausia vokiečių), 
sprendžiamos esminės prūsų ir lietuvių arba 
mažlietuvių išlikimo per keletą šimtmečių 
problemos. Tarptautinį pripažinimą įgijo 
nuo 1991 m., dalyvaudamas mokslinėse 
konferencijose Vokietijoje, Lenkijoje. 2009 
m. dr. Algirdas Matulevičius apdovanotas 
ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. Mokslinin-
kas gerai žinomas išeivijoje.

Akademikas, prof. habil. dr. Vytautas 
Merkys apie Algirdo Matulevičiaus mokslinę 
veiklą rašė: „A. Matulevičiui būdingas bruo-
žas – rašyti istorijos darbus be kompromisų, 
konjunktūrinio prisitaikymo, kurio reikalau-
ta sovietmečiu. Jis siekia vien artėjimo prie 
istorinės Tiesos pažinimo.“                                     

A. Matulevičius Vilniaus karininkų 
ramovėje skaito pranešimą, skirtą Tilžės 
Akto 95-mečiui. Jono Česnavičiaus nuotr.

Nuo rugpjūčio 7 d. Lietuvos moks-
lų akademijos Vrublevskių bibli-
otekoje (Žygimantų g. 1, Vilnius) 

eksponuojama tautodailininkės Irenos An-
taninos Staronytės-Suveizdienės tapybos 
darbų paroda „Krašto spalvos“, skirta Lie-
tuvos valstybės šimtmečiui. Paroda veiks 
iki rugsėjo 15 d. 

įtaigą, subjektyvų autoriaus santykį su vaiz-
duojamąja tikrove. 

Irena Suveizdienė yra Lietuvos kariuo-
menės karių, nukentėjusių nuo sovietų ir 
nacių genocido, artimųjų sąjungos, Lietuvos 
didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų 
šeimų draugijos ir Lietuvos bajorų karališ-
kosios sąjungos narė. Informaciją parengė LMA 
Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius    

Paroda „Krašto spalvos“ – Lietuvos valstybės šimtmečiui

Irenos Suveizdienės tapybos darbas

Vytautas Šliūpas
(1930 10 24 – 2017 08 23)

Vakarus. Prieglobstį gavo Austrijos, vėliau 
Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose. 1944 
m. lapkričio 6 d. neteko tėvo.

Pakvietus Amerikoje gyvenusiai seseriai 
dr. Aldonai Šliūpaitei (1888–1980), 1947 
m. su motina jis atvyko į JAV. Baigęs Ohajo 
valstijos Avon Lake gimnaziją, 1948–1951 
m. studijavo matematiką Ohajo Wesley uni-
versitete. 1951–1953 m. mokėsi Čikagoje, 
Ilinojaus technologijos universitete, kur 
įgijo statybos inžinieriaus profesiją. 1954 m. 
magistro laipsniu baigė hidraulikos studijas 
Viskonsino (Wisconsin) universitete. Tais 
pačiais metais vedė farmacininkę Vandą 
Fabijonavičiūtę, kilusią iš Mažeikių. 1957 
m. šeima susilaukė sūnaus Kęstučio Jono.

Nuo 1958 m. V. J. Šliūpas dirbo daugelyje 
Europos, Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos 
valstybių, kur buvo statomos hidroelektri-
nės, atliekami irigacijos ir drenažo darbai. 
Savo autobiografijoje jis mini, kad darbo rei-
kalais ir kaip turistas aplankė 126 valstybes.

Vytautas aktyviai bendradarbiavo lie-
tuviškoje spaudoje, buvo pirmasis žurnalui 
„Lituanus“ remti komiteto pirmininkas. 
1985 m. išėjęs į pensiją, atsidėjo lietuviškai 
veiklai, daug dirbo įvairiose Amerikos lietu-
vių organizacijose. 

2009 m. birželio 12 d. įvyko oficialus 
aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo atidary-
mas, kuriame dalyvavo ir pats jo įkūrėjas V. 
J. Šliūpas su žmona Vanda. Paskutinė doku-
mentų siunta šiam archyvui buvo perduota 
šiemet.                                                                        

 Atkelta iš 10 p.

Kapitono Antano Staronio (Staranevi-
čiaus) dukra Irena Antanina Staronytė-Su-
veizdienė, baigusi Žemės ūkio akademiją, 
dirbo Alytaus miškų ūkyje, vėliau ‒ Miškų 
ūkio ministerijoje, Statybos reikalų komi-
tete, Vilniaus ekskursijų biuro gide. Ji rašė 
straipsnius įvairiems leidiniams, fotografavo. 
2013 m. „Versmės“ leidykla išleido Irenos 

Antaninos Suveizdienės knygą „Tikroji Ko-
valevskių, Kovaliauskų, Kavaliauskų giminės 
istorija“. 

Tapyti Irena pradėjo, jau išėjusi į pensi-
ją. Nuo 2006 m. autorė surengė dvidešimt 
personalinių parodų, dalyvavo daugiau kaip 
dvidešimtyje grupinių parodų ir plenerų – 
Lietuvoje, Lenkijoje, Graikijoje, Italijoje. 
Iš jų pažymėtinos: Respublikinė tautodai-
lininkų darbų paroda A. Varno premijai 
laimėti 2007 m., Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos Vilniaus bendrijos tapybos darbų 
paroda, skirta Lietuvos vardo tūkstantme-
čiui paminėti 2009 m., Vilniaus apskrities 
konkursinė liaudies meno paroda „Aukso 
vainikas“ 2010 m. 

2012 m., minint 150-ąsias Maironio gi-
mimo metines, trys jos paveikslai poeto 
kūrybos tematika puikavosi respublikinėje 
tautodailininkų parodoje Raseinių krašto is-
torijos muziejuje. Nuo 2008 m. Irena Suveiz-
dienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
Vilniaus bendrijos narė. Apie jos darbus ir 
parodas sulaukta gražių atsiliepimų Lietuvos 
ir užsienio spaudoje, gauta ne viena padėka. 

Irenos Antaninos Suveizdienės darbai 
atstovauja tradiciniam lietuviško peizažo 
žanrui. Jos tapybos darbuose, akvarelėse, 
piešiniuose vyrauja ryški kontrastinė ko-
loristika. Darbuose autorė detaliai fiksuoja 
gamtos motyvą, architektūros pastatą ar jo 
fragmentą, savo stilistika priartėdama prie 
tradicinio lietuvių liaudies meno, bet kartu 
ryški, ekspresyvi linija, spalva kuria emocinę 

NAUJOS KNYGOS
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Rugpjūčio 9 d. netekome žymaus Lie-
tuvos edukologijos universiteto Fizi-
kos ir matematikos fakulteto 6-osios 

(1954 metų) laidos absolvento, visuomenės 
veikėjo, Vilniaus Vytautų klubo prezidento 
(nuo 2012 m.), fizikos mokslų daktaro doc. 
Vytauto Pociaus. Mums, LEU alumnams, 
visai akademinei bendruomenei, labai trūks 
nuoširdaus ir šilto, turėjusio fenomenalią 
atmintį kolegos, veržlaus mokslininko ir 
publicisto Vytauto Pociaus.

Vytautas Pocius gimė 1930 m. sausio 11 
d. Kaune, tarnautojo šeimoje. Jo tėvas Jurgis 
Pocius – 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo 
dalyvis, ilgą laiką dirbęs Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės kontrolės tarnyboje, mo-
tina – Zuzana Pocienė (Latakaitė) – maža-
žemio Plungės valstiečio dukra. Vytautas 
lankė Kauno 15-ąją pradinę mokyklą, vėliau 
mokėsi Kauno „Saulės“ gimnazijoje, kur jį 
ugdė tokie iškilūs mokytojai, kaip matema-
tikas V. Ilgūnas, vėliau tapęs profesoriumi, 
geografas A. Bendorius – vadovėlių autorius, 
mokslo ir visuomenės veikėjas. 1945 m. tė-
vams persikėlus į Kretingą, čia jis baigė gim-
nazijos 4-ąją klasę ir tėvo paragintas įstojo 
mokytis į Kauno politechnikumą. Jį baigęs 
1949 m., Vytautas Pocius pradėjo dirbti 
Vilniaus karinėje gamykloje (vadinamojoje 
pašto dėžutėje) techniku konstruktoriumi. 
Kartu su kolega Raimundu Dagiu įstojo į 
tuometinio Vilniaus valstybinio pedagogi-
nio instituto Fizikos-matematikos fakulteto 
fizikos specialybę. 1954 m. baigęs studijas su 
pagyrimu, jis buvo paliktas dirbti asistentu 

ir įgijo galimybę užsiimti moksliniu darbu 
Elektrografijos laboratorijoje pas išradėją 
inž. J. Žilevičių.  

Vytautas Pocius įstojo į Lietuvos mokslų 
akademijos aspirantūrą (vad. prof. B. Styra), 
kur tyrė atmosferos radioaktyvumą. Apgynė 
disertaciją „Alfa radioizotopų tyrimai debesų 
elementuose“, už kurią jam suteiktas fizikos-
matematikos mokslų kandidato (dabar – 
daktaro) mokslinis laipsnis. 1963 m. kartu 
su kitais atrado naują gamtos reiškinį – alfa 
karštąsias aerozolines daleles atmosferoje. Po 
šešerių metų darbo Mokslų akademijoje, V. 
Pocius grįžo į VVPI, kur 15 metų vadovavo 
įvairioms katedroms: Pramoninės gamybos 
pagrindų (1962–1966), Fizikos ir mate-
matikos dėstymo metodikos (1966–1967), 
Bendrosios fizikos (1974–1979). 1963 m. jam 
buvo suteiktas docento pedagoginis vardas. 
1980–1983 m. V. Pocius stažavosi Vengrijos 
Budapešto ir Rusijos Kazanės universite-
tuose. 1990 m. buvo išrinktas Bendrosios 
fizikos katedros profesoriumi, bet, pasikeitus 
vardų teikimo tvarkai, 1992 m. grąžintas į 
docentūrą.

Dirbdamas tuometiniame Vilniaus 
valstybiniame pedagoginiame institute, V. 
Pocius dėstė bendrąją fiziką, elektrotech-
niką, radiotechniką, vadovavo kursiniams 
ir diplominiams darbams. Kartu įvairiu 
metu dėstė ir Kauno politechnikos instituto 
Vilniaus filiale (dabar VGTU), Maskvos Ko-
operacijos instituto Vilniaus filiale, daugelį 
metų dirbo fizikos mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo kursuose Mokytojų tobulinimosi 

institute. Paskelbė per 100 mokslinių, meto-
dinių ir publicistinių straipsnių atmosferos 
radioaktyvumo, fizikos didaktikos ir mokslo 
istorijos temomis. Jis – 8 knygų autorius ir 
bendraautoris („Olimpiadinis fizikos už-
davinynas“, „Kinematika“, „Mechanikos 
laboratorinių darbų didaktika“, „Antanas 
Macijauskas“ ir kt.). 

Daug laiko ir pastangų V. Pocius skyrė 
įvairiai mokslinei-metodinei ir visuome-
ninei veiklai, 12 metų vadovavo Vilniaus 
aukštųjų mokyklų fizikos dėstytojų moks-

liniam-metodiniam seminarui. Iki 1990 m. 
buvo Pabaltijo ir Baltarusijos aukštųjų mo-
kyklų fizikos dėstytojų mokslinės-metodinės 
tarybos narys. Jis pirmasis Lietuvoje dar 
1970 m. į Jaunųjų fizikų olimpiados užduotis 
įtraukė eksperimentines užduotis. 

1995–1999 m. V. Pocius buvo renkamas 
į Lietuvos fizikų draugijos valdybą. Skaitė 
mokslinius pranešimus Budapešto poli-
technikos ir Lorenco Etvašo universitetuose 
(Vengrija), Rygos politechnikos institute 
(Latvija), Tartu universitete ir Talino poli-
technikos institute (Estija), Kaliningrado 
universitete ir Centrinėje aerologinėje ob-
servatorijoje (Rusija), Minsko universitete 
ir pedagoginiame institute (Baltarusija), 
įvairiose Lietuvos mokslo įstaigose ir rajono 
mokytojų konferencijose. 

V. Pocius 1973–1975 m. buvo išrinktas 
pedagoginio instituto dėstytojų profsąjungos 
pirmininku. Daugiau kaip 20 metų jis buvo 
aktyvus Vilniaus Vytautų klubo narys, o nuo 
2012 m. iki išėjimo Anapilin buvo renkamas 
šio klubo prezidentu.

Reikšdami gilią užuojautą velionio arti-
miesiems ir kolegoms dėl netekties, tikime, 
kad šviesus Vytauto Pociaus prisiminimas 
išliks artimųjų, bendražygių ir visų jį pa-
žinojusiųjų atmintyje. Jo nuveiktų darbų 
mastas bus kelrodis jaunimui siekti mokslo 
aukštumų, o mums – jo kolegoms, tęsti 
velionio pradėtus darbus ir perduoti juos 
ateities kartoms.

Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų 
draugijos bendruomenė                                               

Doc. dr. Vytautas Pocius
1930 01 11 – 2017 08 09

Prieš pusantrų metų Kultūros paveldo 
departamento 1-oji Nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo taryba 

priėmė ilgai lauktą sprendimą ir paskelbė, 
kad Vilniaus Žaliajam tiltui su skulptūromis 
teisinė apsauga nereikalinga. Paprasčiau 
tariant, valstybė neturi saugoti nuo Žaliojo 
tilto nukeltų „balvonų“ ir tam eikvoti lėšų. 
Juos rekomenduota perduoti kokiam nors 
muziejui.

Po šio sprendimo Kultūros ministerija 
turėjo pradėti procedūras dėl minėtų skulp-
tūrų, kaip valstybės saugomo objekto, statuso 
panaikinimo. Štai čia prasideda įdomioji dalis: 
tuometinis kultūros ministras Šarūnas Biru-
tis, išbraukęs sovietinę simboliką iš kriterijų, 
pagal kuriuos nustatomas kultūros vertybės 
reikšmingumas, atsisakė tęsti šią procedū-
rą. Vietoje to, pradėtas vykdyti beprasmis 
Kultūros ministerijos atsirašinėjimas, argu-

mentuojant, kad sovietmečio paveldas „turi 
būti išsaugotas ateities kartoms moksliniam 
pažinimui bei visuomeniniam naudojimui“.

Deja, ir dabartinės Kultūros ministerijos 
pozicija nesikeičia – Žaliojo tilto „balvonai“ 
paliekami kaip valstybės saugomas objektas. 
Toks savotiškas įstatymų interpretavimas ir 
visuomenės intereso ignoravimas rodo, kad nei 
ministerijos darbuotojai, nei politinė vadovybė 
nėra nusiteikę principingai spręsti šį klausimą. 

Atsižvelgdami į susidariusią situaciją, 
Seimo nariai Arvydas Anušauskas ir Vytau-
tas Juozapaitis kreipėsi į kultūros ministrę, 
siūlydami jai imtis asmeninės politinės inici-
atyvos ir paskatinti ministerijos darbuotojus 
vykdyti įstatymą – Žaliojo tilto skulptū-
rų teisinės apsaugos naikinimo procedūra 
turi būti užbaigta dar šiemet. Parengta pagal 
LR Seimo narių A. Anušausko ir V. Juozapaičio 
rugpjūčio 18 d. pranešimą                                          

KULTŪROS MINISTERIJOJE: 
ar okupaciją šlovinantys objektai – kultūros vertybės?
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