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Įžanga »
Per dvidešimt penkerius gyvavimo metus Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė 
solidžios nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patir-
ties. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių ir krypčių nacionalinėms bei tarptau-
tinėms profesinėms asociacijoms, rengia ir skelbia mokslo publikacijas pripažintose Lietuvos ir 
užsienio leidyklose, organizuoja įvairias tarptautines konferencijas, simpoziumus, seminarus bei 
kitus mokslo renginius.
Už dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinę plėtrą, pasiekimus ir nuopelnus kelioms 
dešimtims VDU mokslininkų įteikta reikšmingų premijų bei apdovanojimų, tarp jų – Nacionalinė 
mokslo bei Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premijos. 
Atsižvelgiant į vyraujančias tendencijas ir siekiant integruoti įvairių sričių mokslo tyrimus, nuo 
2008 m. universitete pradėti kurti mokslo ir tyrimų klasteriai, t.y. pradėtos formuoti įvairių sričių 
mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Universiteto mokslo ir pedagoginiai darbuo-
tojai gali laisvai jungtis į klasterius pagal tyrimų bendrumą, neatsižvelgdami į tai, kad priklauso 
kuriam nors centrui, katedrai ar fakultetui. Šiuo metu universitete veikia 39 mokslo klasteriai 
humanitarinių, socialinių, menų, fizinių ir biomedicinos mokslų srityse.

Foreword »
Research is at the heart of Vytautas Magnus University. The main strength of VMU in the area 
of research is its ability to be flexible in responding to the rapidly changing research area, the 
formation of new priorities, the emergence of relevant research topics, and the challenges of 
international and national programmes.
University researchers are highly-qualified professionals whose competence has been recogni-
sed on national and international levels. This is evidenced by membership in the Lithuanian Aca-
demy of Sciences, the Science Council of Lithuania, honorary titles awarded by foreign univer-
sities, memberships in international organizations, in work as experts and in the commissions 
of various competitions. These acts enable the formation of expert groups and development of 
expert services in different fields of science. The achievements of University researchers have 
been also awarded with various prizes and scholarships.
One of the objectives of VMU Strategy is to rally groups of researchers in the priority fields of 
science and art by creating new and developing the existing science/arts clusters, promoting 
interdisciplinary, inter-field and inter-institutional research and artistic activities engaging young 
research fellows and artists. Currently 39 research clusters are active at the University in the 
fields of humanities, social science, arts, physics and biomedicine.
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Bažnyčios santykiai su 
valstybe ir visuomene 
Lietuvoje 

Klasterio tikslas – vykdyti Lietuvos 
krikščioniškų bažnyčių santykių su 
valstybe ir visuomene tyrimus, atsi-
žvelgiant į istorinį laikotarpį ir dabartį. 
Mokslininkai tyrinėja Tridento susirin-
kimo nutarimų įgyvendinimo Lietuvoje 
specifiką, dvasininkijos santykius su ba-
jorija, miestiečiais ir valstietija Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo 
laikotarpiu, dvasininkų ir pasauliečių 
santykius teisiniu-kriminaliniu aspektu, 
parapijų istorinę raidą ir dvasingumą, 
sakralinį Lietuvos meną, etnokrikščio-
niškąją Lietuvos ir kaimyninių šalių kul-
tūrą. Analizuojamas religijos poveikis 
žmogaus, visuomenės ir valstybės rai-
dai nuo viduramžių iki dabar. Svarbios 
tyrimų kryptys yra ir Katalikų bažny-
čios santykiai su Lietuvos politinėmis 
partijomis bei tautinėmis mažumomis 
Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m., 
katalikų dalyvavimo politikoje fenome-
nas, Bažnyčios mokymas apie katalikų 
dalyvavimą politikoje, Lietuvos išeivijos 
katalikiškoji kryptis, šiuolaikinės Lietu-
vos Bažnyčios ir valstybės bei visuo-
menės santykių problemos.

The Church’s Relations 
with the Government 
and Society in Lithuania

The aim of this cluster is to investigate 
the relations between the Christian 
Church, the state, and the community. 
We are inquiring into the implementa-
tion of the Council of Trent’s decrees 
in Lithuania and its local peculiarities; 
the relation of the clergymen with no-
bility, inhabitants of the cities, and the 
rural society in the Grand Duchy of Li-
thuania; the legal aspects of the rela-
tion between clergymen and laics, the 
spiritual and historical development 
of parishes, Lithuanian sacral art, the 
ethno-Christian culture in Lithuania 
and neighbouring countries; the influ-
ence of religion on the development 
of mankind, society, and state from 
the Middle Ages to nowadays. We 
investigate also the relations of the 
Catholic Church with Lithuanian po-
litical parties and ethnical minorities 
in the Lithuanian Republic during the 
period 1918–1940, Catholic political 
activities, the teaching of the Church 
in political matters, and the stream of 
Catholic Lithuanian emigrants.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Pagrindinės klasterio veiklos kryptys 
2013 m. buvo lietuvių išeivijos katali-
kiškosios krypties tyrimai, Bažnyčia ir 
etninė kultūra, parapijų ir bažnyčių isto-
riniai bei meno tyrimai, teologiniai klau-
simai. Tyrimų rezultatai apibendrinti 
dviejose monografijose bei trisdešim-
tyje mokslo straipsnių.
Organizuota kasmetinė tarpdalykinė 
mokslinė konferencija „Bažnyčios ir vi-
suomenės santykiai Lietuvoje“, skirta 
600-osioms Žemaičių Krikšto meti-
nėms paminėti. Konferencijoje gvilden-
tos įvairios problemos, susijusios su 
klasterio temomis: Žemaičių vyskupijos 
kunigų seminarijos perkėlimas į Kauną, 
Lietuvos evangelikų liuteronų religinis 
gyvenimas, transfigūracijos proceso 
samprata krikščioniškosios kilmės ne-
tradicinių religinių bendrijų sąmonėje, 
pastoracijos specifika Kauno seserų be-
nediktinių vienuolyne 1940–1944 m., 
krikščioniškoji ikonografija ir kt. Klaste-
rio nariai taip pat aktyviai dalyvavo įvai-
riose tarptautinėse konferencijose.
Sėkmingai baigtas vykdyti Lietuvos 
mokslo tarybos (LMT) finansuotas pro-
jektas „Lietuvių tautinė katalikų bažny-
čia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje“ 
(VAT-59/2012, vadovė I. Strumic-
kienė). Remiant Lietuvos mokslo tary-
bai tęsiamas mokslo projektas „Kauno 
šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių 
vienuolyno istorija“ (MIP-104/2012, 
vad. V. Kamuntavičienė).
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Results of Research in 2013 »
In 2013 the cluster focused mainly on the in-
vestigation of Lithuanian Catholic emigration, 
the Church and the ethnic culture, the history 
of parishes and churches, and on theology 
and art history. The results of the research 
have been presented in two monographic 
studies and thirty scientific articles.
The annual interdisciplinary scientific confe-
rence “Church and Society Relations in Lithu-
ania” has been organized in the occasion of 
the 600th anniversary of the baptism of Sa-
mogitians. The members of the cluster have 
also successfully participated in other Lithu-
anian and international conferences.
The project “Lithuanian national Catholic 
Church: ethno-religious identity abroad” (VAT-
59/2012, supervisor I. Strumickienė) was 
successfully concluded publishing a collection 
of scientific articles and filming a documen-
tary tape. The Research Council of Lithuania 
has approved the continuation of the project 
“The History of Kaunas St Nicholas church 
and sisters Benedictines Monastery” (MIP-
104/2012, supervisor V. Kamuntavičienė). 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m.

Motuzas, Alfonsas. Kryžių kalnas: katalikiška 1. 
etninė kultūra. Kaunas: Vytauto Didžiojo univer-
sitetas, 2013. ISBN 9789955129769. 
Bonda, Moreno. Bacon, Simon (eds.). Seduc-2. 
tive concepts: perspectives on sins, vices 
and virtues. Oxfordshire, United Kingdom: 
Inter-Disciplinary Press, 2013, 164 p. ISBN 
9781848882379.
Kamuntavičienė, Vaida. Kauno benediktinių 3. 
vienuolyno fundacija // Lietuvos istorijos me-
traštis = The Year-book of Lithuanian History. 
Vilnius: LII leidykla, 2012, nr. 2 (2013). ISSN 
0202-3342. P. 23–40. 
Strumickienė, Ilona. Pal. Jurgio Matulaičio dvasi-4. 
nis ir intelektinis palikimas vienuolijoms // Soter: 
religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 
46 (2013). P. 83–93. 
Vasiliauskienė, Aušra. Maestri dello stucco: in-5. 
flussi della scuola degli Artisti dei laghi sull’arte 
dello stucco in Lithuania (2a metà del XVII sec.) / 
traduzione in italiano di Stefano M. Lanza // 
Arte e storia. Lugano: Ticino Management SA, 
2013, no. 59 : Artisti del lago di Lugano e del 
Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI 
al XVIII sec.). ISSN 2235-7769. P. 64–106.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers 
Dr. Aušra Vasiliauskienė (vadovė), 
a.vasiliauskiene@mf.vdu.lt
Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas
Kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis
Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė 

Doc. dr. Pranas Janauskas 
Doc. dr. Artūras Grickevičius 
Dr. Moreno Bonda 
Dr. Dainius Sobeckis 
Dr. Danutė Stakeliūnaitė
Dr. Ilona Strumickienė 

Planuojamos konferencijos »
2014 11 27–2014 11 28 – „Bažnyčios ir visuo-
menės santykiai Lietuvoje IV: Bažnyčia ir lietu-
viškoji kultūra“, skirta K. Donelaičio 300-osioms 
gimimo metinėms. 
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Lietuvos miestų 
tarpdalykiniai tyrimai 

Klasterio veikla yra susijusi su Kauno 
istorijos centro veikla, nes jo priorite-
tas – Kauno miesto ir regiono istorijos 
tyrimai. Klasteriui yra keliami šie už-
daviniai: organizuoti miestų istorijos 
konferencijas; rengti ir leisti Lietuvos 
miestų ir regionų istorijos tyrinėjimus, 
rašytinių, ikonografinių, kartografinių, 
daiktinių istorijos šaltinių publikacijas; 
organizuoti Lietuvos miestų ir regionų 
istorinių bibliografinių bei kitų moks-
linių informacinių leidinių rengimą ir 
išleidimą; bendradarbiauti su kitais 
Lietuvos istorijos tyrimo centrais ir 
sukurti bendras tyrimo programas; 
dalyvauti tarptautinėse miestų istori-
jos tyrimo programose ir jas inicijuoti; 
skelbti savo tyrimus tarptautinėje are-
noje; organizuoti tarptautines istorikų 
konferencijas, jų tematiką susiejant su 
Kauno miesto ir regiono istorijos pro-
blemomis.

Interdisciplinary 
Research on 
Lithuanian Towns

The activities of the cluster and the 
Center of Kaunas History are related, 
because its priority is the historical 
research of Kaunas city and region. 
The main tasks of the cluster are: to 
organize conferences on urban history, 
to prepare and publish the materials 
of historical research on Lithuanian 
towns and regions, the publications of 
iconographical, cartographical, mate-
rial sources; to prepare and publish the 
bibliographies and other scientific pu-
blications on the history of Lithuanian 
towns and regions; to improve the 
cooperation among other Lithuanian 
scientific historical centers, eventually 
developing common research pro-
grammes; to initiate and participate 
in international programmes of urban 
history research; to publish the results 
of research in the international scien-
tific press; to organize international 
historical conferences, concerning the 
questions of Kaunas city and regional 
history.    

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Išleistas Kauno istorijos metraščio 13-
asis tomas bei surengtas jo pristaty-
mas. 
Suorganizuotos dvi mokslinės konfe-
rencijos: 3-iajame Lietuvos istorikų su-
važiavime sekcija „Lietuvos miestų is-
torija: atmintys, tradicijos, tapatybės“, 
18-oji Kauno istorijos konferencija 
„Švietimas ir mokslas Kaune“. Suorga-
nizuota antroji 5–12 klasių moksleivių 
„Kauno istorijos“ olimpiada.
Bendradarbiaujant su Kauno savival-
dybe ir Lietuvos istorijos institutu suor-
ganizuotas viešas dviejų Kauno miesto 
knygų, publikuotų XVI a., pristatymas. 
Iš Lietuvos centrinio istorijos bei Lie-
tuvos valstybės istorijos archyvų kau-
piami Kauno miesto ir VDU istorijos 
šaltiniai, kuriais bus remiamasi ne tik 
rengiant mokslo publikacijas bei mono-
grafijas, bet ir siekiant pritraukti VDU 
studentus tirti savo miesto ir univer-
siteto istoriją. Iš Krokuvos ir Varšuvos 
istorinių šaltinių saugyklų kaupiama se-
nojo Kauno ikonografinė ir kartografinė 
medžiaga el. laikmenoje.
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Results of Research in 2013 »
In 2013 “Kauno istorijos metraštis” (Kaunas 
History Yearbook) vol. 13 was published and 
presented. Two scientific conferences were 
organized: 1. Section “Lithuanian urban his-
tory: memories, traditions, identities” of the 
third symposium of Lithuanian historians; 
2. The 18th conference of Kaunas history ed-
ucation in Kaunas. The 2ndnd Olympics on “The 
History of Kaunas” for schoolchildren (5–12 
classes) was held.
In cooperation with the Municipality of Kaunas 
and the Institute of Lithuanian History, publi-
cations of two 16th-century Kaunas city books 
were presented. 
The digital copies of historical sources of 
Kaunas city and VMU (material from: Lithuanian 
Central State Archive and Lithuanian State His-
torical Archives) were collected. These copies 
will be used in preparing scientific publications 
and monographs, and they will be useful to 
students interested in Kaunas and the history 
of VMU. Digital copies of iconographical, carto-
graphical material on Kaunas from the reposito-
ries of Warsaw and Krakow were collected. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Balkus, Mindaugas. Kauno miesto planavimas 1. 
XX a. 3–4 dešimtmečiais: tarp siekių ir tikrovės // 
Kauno istorijos metraštis. Kaunas: Vytauto Di-
džiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 13 
(2013). P. 205–217. 

Bucevičiūtė, Laima. Heraldiniai simboliai 2. 
XVI–XVIII a. kartografijoje: Lietuvos valstybingumo 
trajektorijos // Ministri historiae: pagalbiniai isto-
rijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
tyrimuose: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas 
Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / 
Sudarytojai Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė. Vilnius: 
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. ISBN 
9789955847700. P. 363–377.

Glemža, Liudas. Kaunas 1792 m. Abiejų Tautų 3. 
Respublikos ir Rusijos imperijos karo akivaizdoje // 
Kauno istorijos metraštis. Kaunas: Vytauto Di-
džiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 13 
(2013). P. 27–45. 

Kiaupa, Zigmantas. Kauno miesto metinio 4. 
burmistro rinkimai XVIII a. antroje pusėje // 
Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose: 
mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo 
Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / Sudarytojai 
Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė. Vilnius: Lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2013. ISBN 9789955847700. 
P. 473–491. 

Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa. Tradicijos 5. 
išsaugojimas ir kaita šiuolaikiniame mieste: dviejų 
Europos miestų švenčių atvejai // Šventės šiuolai-
kiniame mieste: straipsnių rinkinys = Festivals in 
the modern city / Sudarytojas Jonas Mardosa. Vil-
nius: Edukologija, 2013. ISBN 9789955208877. 
P. 209–218.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Dr. Liudas Glemža (vadovas),  
l.glemza@hmf.vdu.lt
Prof. dr. Zigmantas Kiaupa
Doc. dr. Remigijus Civinskas 
Doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė 

Dr. Laima Bucevičiūtė 
Dr. Giedrė Sabaitytė 
Dr. Rasa Varsackytė 
Mindaugas Balkus 
Domas Boguševičius 

Planuojamos konferencijos »
2014 11 14 – 13-oji konferencija „Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miestas – bendravimo 
vieta“.
2015 m. balandžio mėn. – 19-oji Kauno istorijos 
konferencija.
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Migracijos ir diasporos 
tyrimai 

Migracijos ir diasporos tyrimų klasterio 
tikslas yra tirti lietuvių diasporos pa-
saulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės, 
politinės, visuomeninės veiklos proble-
mas; vykdyti bei plėtoti sistemingus 
tarpdisciplininės tarptautinės migraci-
jos ir diasporos procesų tyrimus. 
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys yra 
šiuolaikinės tarptautinės migracijos pro-
cesai ir ypatumai; valstybės migracijos 
politika; tarptautinė migracija žiniasklai-
doje; tautinės tapatybės raiška ir for-
mos lietuvių egzilio kultūroje; diasporos 
pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūri-
nės, politinės, visuomeninės veiklos ty-
rimai; lietuvių egzilio literatūros, kultūros 
raida ir tendencijos; diasporos identiteto 
konfigūracijos; tradicijos ir jų kaita dias-
poroje; etninės kultūros transformacijos 
emigracijoje: etninės saviraiškos ir tradi-
cijos išsaugojimo problemos tarpkultū-
rinių kontaktų fone; lietuvių migracijos 
teisiniai aspektai. 
Į klasterį susibūrę įvairių sričių mokslinin-
kai analizuoja išeivijos istorijos, kultūros, 
literatūros etapus, tyrinėja išeivijos aka-
deminę, intelektualinę, kultūrinę veiklą, 
tautinio identiteto sampratos kaitą bei 
prisitaikymo ir lietuvybės išsaugojimo 
problemas. Daug dėmesio skiriama ly-
ginamiesiems Lietuvos migracijos politi-
kos tyrimams, atsižvelgiant į migracijos 
politikos kontekstą.

Research on Migration 
and the Diaspora

The purpose of the Lithuanian Migration 
and Diaspora Studies cluster is to inves-
tigate problems associated with the ori-
gins of the Lithuanian diaspora and with 
its cultural, political, and social activities 
as well as to carry on further systematic 
interdisciplinary research on transnatio-
nal migration and diaspora processes.  
The main directions of scholarly rese-
arch are contemporary migration: its 
processes and features; The state’s mi-
gration policy; International migration in 
the media; Forms and expressions of 
national identity in Lithuanian exile cul-
ture; Problems of diaspora emergence 
and émigré cultural, political, and social 
activities; Developments and trends of 
Lithuanian literature and culture in exile; 
Configurations of diaspora identity; di-
aspora traditions and their evolution; 
Transformations of ethnic culture in emi-
gration: problems of preserving ethnic 
self-expression and traditions against 
a background of intercultural contacts; 
Legal aspects of Lithuanian migration.
The cluster joins scholars from various 
disciplines who analyze episodes of émi-
gré history, culture, and literature and 
investigate the academic, intellectual, 
and cultural activities of émigré orga-
nizations and personalities; changes in 
their conceptions of ethnic and national 
identity; and issues of adjustment and 
preservation of Lithuanianness. Much 
attention is paid to Lithuanian migra-
tion policy research in the context of 
the comparative migration policy.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. buvo sėkmingai užbaigtas pro-
jektas „Lietuvių tautinė katalikų bažny-
čia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje“. 
Įvairių mokslo sričių tyrėjų komanda 
nagrinėjo Lietuvių tautinės katalikų baž-
nyčios (LTKB) išeivijoje istoriją. 2013 m. 
kovo–balandžio mėn. surengta moks-
linė ekspedicija į Skrantoną (JAV), kurios 
metu surinkta garso ir vaizdo medžia-
gos apie iki šiol veikiančią ir 100 metų 
jubiliejų švenčiančią Lietuvių tautinės 
katalikų bažnyčios parapiją; buvo imami 
kokybine metodika grįsti interviu; su-
rinkta negausios archyvinės medžiagos. 
Buvo parengtas mokslo straipsnių rin-
kinys, atskleidžiantis LTKB istorijos ir 
šiandienos bruožus. Taip pat sukurtas ir 
visuomenei pristatytas dokumentinis fil-
mas „Bažnyčia mano širdyje“; surengta 
mokslinė konferencija „Migracija ir reli-
gija: tautiškumo ir universalumo sankir-
tos“. 2013 m. išleisti du žurnalo „Oikos: 
lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ 
numeriai (nr. 15, nr. 16).
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Results of Research in 2013 »
In 2013 the project “Lithuanian National Cath-
olic Church; ethno-religious identity in exile” 
was successfully finished. A team of research-
ers from various disciplines (such as history, 
sociology and theology) studied the history 
of the Lithuanian National Catholic Church 
(LNCC) in the USA. A scientific expedition to 
Scranton, Pennsylvania (where a parish of 
the LNCC is still functioning), was organized 
on March–April, 2013. Audiovisual materials 
about the last community of the Lithuanian 
National Catholic Church, interviews based 
on qualitative methodology were gathered 
during this expedition. Collection of scientific 
articles revealing LNCC’s history and today’s 
features was prepared for publication. The 
documentary film “The Church in my heart” 
was created. The interdisciplinary scientific 
conference “Migration and religion: cross-
roads of ethnicity and universality” was held 
on May 9, 2013. In 2013, the 15th and 16th 
volumes of the journal “Oikos: lietuvių migraci-
jos ir diasporos studijos” were published.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Aleksandravičius, Egidijus. Karklo diegas: lietu-1. 
vių pasaulio istorija. Monografija. Vilnius: Versus 
aureus, 2013, 632 p. ISBN 978-9955-34-402-5.

Ūsaitė, Kristina. Pasaulio lietuvių jaunimo 2. 
sąjunga XX a. 6–9 dešimtmečiais. Monografija. 
Vilnius: Versus aureus, 2013, 448 p. ISBN 978-
9955-34-424-7.

Vinco Trumpos korespondencija. Šaltinių publi-3. 
kacija. Sudarytojos Daiva Dapkutė, Dalia Kuizi-
nienė. Vilnius: Versus aureus, 2013, 334 p. ISBN 
978-9955-34-383-7.

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija4. . 
Šaltinių publikacija. Sud. Egidijus Aleksandravičius 
et al. Vilnius: Versus aureus, 2013, 296 p. ISBN 
978-9955-34-342-4.

Čiubrinskas, Vytis. Diaspora as a resource 5. 
of homeland nationalism forged overseas and 
contested back home: a case of Lithuanian-Ame-
ricans // Diaspora as a resource: comparative 
studies in strategies, networks and urban space / 
Edited by W. Kokot; Ch. Giordano; M. Gandelsman-
Trier. ISBN 9783643801456. P. 105–122.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (vadovas), 
e.aleksandravicius@hmf.vdu.lt
Doc. dr. Dalia Kuizinienė
Dr. Daiva Dapkutė

Dr. Asta Petraitytė-Briedienė
Dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė
Dr. Ilona Strumickienė
Dr. Mykolas Drunga
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Komunizmo irimas 
ir pokomunistinės 
transformacijos 

Pagrindinė klasterio mokslininkų gru-
pės veiklos kryptis – vykdyti tarpdis-
ciplininius lyginamuosius komunizmo 
irimo, nacionalinių išsivadavimo judė-
jimų ir pokomunistinių transformacijų 
Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje ty-
rimus visuomenės istorijos, kultūros 
ir politikos srityse. Klasterio nariai na-
grinėja šias temas: sovietinės siste-
mos dezintegracijos procesai; kultūros 
funkcionavimas politinės okupacijos ir 
nepriklausomybės sąlygomis; kolekty-
vinės tapatybės ir kolektyvinio veikimo 
kaita; pilietinės politinės kultūros for-
mavimasis; nacionalinio išsivadavimo 
judėjimai; visuomenės mentaliteto 
transformacijos.

Disintegration of 
Communism and 
Post-Communist 
Transformations

The major involvement of the research-
ers’ group of this cluster is interdisci-
plinary and comparative research of 
disintegration of communism, national 
liberation movements and post-com-
munist transformations in Lithuania 
and East-Central Europe. Members of 
the cluster are focusing their research 
on these areas: (1) the processes of 
disintegration of the Soviet system; 
(2) the functioning of culture under the 
conditions of occupation and independ-
ence; (3) the change of collective iden-
tity and collective action; (4) the forma-
tion of civic political culture; (5) national 
liberation movements; (6) the transfor-
mations of social mentality.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Pagrindinė klasterio tyrėjų veikla 
2013 m. buvo orientuota į asmeninius 
tyrimus arba kitų mokslinių projektų vei-
klą. Klasterio vadovas dr. K.Bartkevičius 
laimėjo podoktorantūros stažuotę 
(pagal LMT finansuojamą projektą „Po-
doktorantūros stažuočių įgyvendinimas 
Lietuvoje“) ir šiuo metu atlieka Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrai-
nos, Moldovos ir Rusijos nacionalinių 
judėjimų, susikūrusių Sovietų Sąjungoje 
XX a. pabaigoje, tyrimą. 
Klasterio tarybos pirmininkas dr. E. Kli-
vis vadovavo projektui „Kolektyvinės 
monografijos „Postsovietinis Lietuvos 
teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ iš-
leidimas“, dalyvavo ES paramos struk-
tūriniame projekte „Lituanistikos (bal-
tistikos) centrų, lietuvių bendruomenių 
ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 
bendradarbiavimo stiprinimas“. Dr. L. 
Dovydaitytė, dr. J. Tutlytė ir dr. E. Kli-
vis dalyvauja ES remiamame mokslinių 
tyrimų projekte „Kultūros institucijų ko-
munikacinių kompetencijų plėtra žinių 
ir kūrybos visuomenės kontekste“. Dr. 
Kastytis Antanaitis yra visuotinės do-
tacijos projekto „Vidurio–Rytų Europa: 
nacionaliniai naratyvai ir atminties po-
litikos konstravimo procesų tyrimas 
(1989–2011 m.)“ mokslininkų grupės 
narys. Dr. D. Citvarienė ir dr. T. Pabe-
dinskas – LMT remiamo kultūros ty-
rimų projekto „Nematomos bendruo-
menės: bendruomenių menų atvejai“ 
vykdytojai.
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Results of Research in 2013 »
The primary activities of the researchers of 
the cluster in 2013 were personal research 
projects as well as participation in projects ini-
tiated by researchers in other areas. The head 
of the cluster Dr. K. Bartkevičius has won a 
postdoctoral internship (the project funded by 
the Research Council of Lithuania) and has re-
cently been involved in the research of national 
movements and people’s fronts in Lithuania, 
Latvia, Belarus, Ukraine, Moldova and Russia 
during the late Soviet period. Assoc. Prof. E. 
Klivis led the project “Publication of the Col-
lective Study Post-Soviet Lithuanian Theatre: 
History, Identity, Memory”, and took part in 
the EU supported project “Consolidation of 
Cooperation of the Centres of Baltic Stud-
ies, Lithuanian Communities and Research 
Institutions in Lithuania”. Assoc. Prof. Dr. L. 
Dovydaitytė, Dr. J. Tutlytė and Assoc. Prof. Dr. 
E. Klivis are participating in the EU supported 
research project “The Development of Com-
munication Competences in Cultural Institu-
tions in the Context of Creative Society”. Dr. 
K. Antanaitis is the member of the research 
group in the project “East-Central Europe: Na-
tional Narratives and the Research of the Con-
struction of Politics of Memory (1989-2011)”. 
Dr. D. Citvarienė and Dr. T. Pabedinskas are 

participants of the research project “Invisible 
Communities: The Cases of Community Arts”. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Tranavičiūtė, Brigita. Dvasininkų veiklos ir 1. 
finansų kontrolė vėlyvuoju sovietmečiu Kauno 
mieste // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-
7450. 45 (2013). P. 89–101.

Klivis, Edgaras. Kultūros institucijų komu-2. 
nikacija: atviro kodo modelis ir vartotojas kaip 
gamintojas // Meno istorija ir kritika = Art history 
& criticism. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. ISSN 1822-4555. 2013, [T.] 9: Sacrum et 
publicum. P. 142–151. 

Antanaitis, Kastytis. Inventing new history for 3. 
new people: creating the history of the Kaliningrad 
district after 1992 // Darbai ir dienos. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-
0588. 60 (2013). P. 281–304.

Dovydaitytė, Linara. Komunikacijos samprata 4. 
muziejuose: dialogo link // Meno istorija ir kritika = 
Art history & criticism. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto leidykla. ISSN 1822-4555. 2013, 
[T.] 9: Sacrum et publicum. P. 152–160. 

Pabedinskas, Tomas. Kauno fotoklubo reikšmė 5. 
Lietuvos fotografijos raidai: institucinis ir kūrybinis 
aspektai // Fotografija. Vilnius: Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjunga. ISSN 1648-7273. 2013, nr. 2 (27). 
P. 6–9.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Dr. Kęstutis Bartkevičius (vadovas), 
k.bartkevicius@hmf.vdu.lt
Doc. dr. Edgaras Klivis
Doc. dr. Linara Dovydaitytė
Dr. Tomas Kavaliauskas

Doc. dr. Kastytis Antanaitis
Doc. dr. Rytis Bulota
Dokt. Brigita Tranavičiūtė
Dr. Tomas Pabedinskas
Dr. Daiva Citvarienė
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Lietuvos karo istorijos 
ir paveldo tyrimai 

Lietuvos karo istorijos ir paveldo ty-
rimų klasterio veikla yra orientuota į se-
nosios ir modernios Lietuvos valstybės 
kariuomenės istorijos tyrimus, siekiant 
visuomenėje ugdyti pilietiškumą, kelti 
tautinę savimonę, procesui suteikiant 
gelmės ir savitumo. Atliekant tyrimus 
stengiamasi prisidėti ir prie Lietuvos 
kariuomenės rengimo bei jos tapatumo 
formavimo. Kreipiamas dėmesys į karo 
paveldo tyrimus, kurie labiau orientuoti 
į praktinius turizmo ir paveldosaugos 
poreikius.

Research of Lithuanian 
Military History and 
Heritage

The activities of the cluster of Rese-
arch of Lithuanian Military History and 
Heritage involve investigations of the 
history of the old and modern Lithu-
anian army in order to develop the civil 
and national consciousness of society 
and to educate Lithuanian citizens. The 
conducted research aims to contribute 
to the development and identity for-
mation of the Lithuanian army. A spe-
cific focus is given to military heritage 
research which is concerned with tou-
rism or heritage protection needs.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. balandžio mėn. klasteris kartu 
su partneriais (Kauno ir Marijampolės 
apskričių archyvais) organizavo moks-
linę konferenciją „Už Jūsų ir Mūsų 
laisvę – Tautų sukilimas tikėjimo ir 
laisvės vardan“, skirtą 1863–1864 m. 
sukilimo militaristiniams aspektams 
aptarti.
Klasterio atstovai įsijungė į Lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamą moks-
lininkų grupių projektą „Paramilitaris-
tinių organizacijų reikšmė valstybės 
gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių 
sąjungos atvejis“ MIP-001/2013, kurio 
pagrindinis tikslas, tiriant Lietuvos 
šaulių sąjungai, – nustatyti paramilita-
ristinių organizacijų panaudojimo vals-
tybės gynybos sistemoje galimybes ir 
išanalizuoti, kokiu mastu partizaniniam 
karui tarpukario Lietuvoje rengti šauliai 
dalyvavo ginkluotoje antisovietinėje re-
zistencijoje. Toliau buvo tęsiami pirmo-
sios Lietuvos Respublikos kariuomenės 
istorijos tyrimai.
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Results of Research in 2013 »
In April, 2013, the cluster together with the 
partnership of the archives of the Kaunas and 
Marijampolė districts organized a scientific 
conference “Už Jūsų ir Mūsų laisvę – Tautų 
sukilimas tikėjimo ir laisvės vardan” (For Your 
and Our Freedom: The Uprising of Nations in 
the Name of Faith and Freedom) devoted to 
the discussion of the military aspects of the 
1863–1864 uprising. The members of the 
cluster have also joined a project financed by 
the Research Council of Lithuania “The Role 
of Paramilitary Units in the National Defence 
System: Case of Lithuanian Riflemen’s Union” 
MIP-001/2013, which aims to determine the 
possibilities of use of paramilitary organiza-
tions in the system of state defence and to 
analyse to what extent the Lithuanian shoot-
ers prepared for the guerrilla war during the 
inter-war period actually participated in the 
armed anti-Soviet resistance. Also, further re-
search on the history of the army of the First 
Republic of Lithuanian has been conducted.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Almonaitis, Vytenis. Vakarų Lietuva XIII–XV 1. 
amžiuje: mokslinių straipsnių rinkinys. Kau-
nas: Keliautojo žinynas, 2013, 256 p. ISBN 
9786098063066.

Kuodys, Modestas. Karo padėties represinių 2. 
priemonių panaudojimas prieš katalikiškąją opoziciją 
Lietuvoje 1930–1932 m. // Soter: religijos mokslo 
žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. ISSN 1392-7450. 47 (2013). P. 19–30. 

Kuodys, Modestas. Kauno miesto ir apskrities 3. 
karo komendantūros įsteigimo minėjimai XX a. 3–4 
dešimtmečiuose // Kauno istorijos metraštis. Kau-
nas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 
1822-2617. T. 13 (2013). P. 131–146.

Stoliarovas, Andriejus. Karo kalėjimas Kaune 4. 
1921–1940 metais // Kauno istorijos metraštis. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 
ISSN 1822-2617. T. 13 (2013). P. 117–130.

Vaičenonis, Jonas. 1863–1864 m. sukilimas: 5. 
karinis aspektas // 1863 metų sukilimas: veidai, 
vardai, istorijos: katalogas = 1863 uprising: faces, 
names, histories: catalogue. Šiauliai: Šiaulių „Auš-
ros“ muziejus, 2013. ISBN 9789986766544. P. 
11–23. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. dr. Jonas Vaičenonis (vadovas), 
j.vaicenonis@hmf.vdu.lt
Doc. dr. Vytenis Almonaitis
Doc. dr. Pranas Janauskas

Doc. dr. Kastytis Antanaitis 
Dr. Modestas Kuodys 
Dr. Andriejus Stoliarovas 



18 »
Tarpkultūrinių meninių 
mainų tyrimai Rytų 
ir Vidurio Europoje: 
globalūs kontekstai ir 
vietinės praktikos 

Atliekami tarpkultūrinių meno mainų 
Rytų ir Vidurio Europoje tyrimai, re-
konstruojama ir analizuojama istorinė 
jų raida, ideologinės prielaidos, šian-
dieninė problematika ir numatomi atei-
ties tarpkultūrinio bendradarbiavimo 
iššūkiai. Taip pat siekiama ištirti įvai-
rius globalios tarpusavio priklausomy-
bės bei kultūrinės įvairovės aspektus, 
jų įtaką nacionalinės kultūros ir meno 
formoms; nagrinėjamos dailės, teatro, 
judesio meno, kino, fotografijos, litera-
tūros ir kt. meno formos, jų kaita bei 
tarpusavio sąveikos, taip pat pačios 
meninės praktikos sampratos ir jos 
vietos bei funkcijų visuomenėje kaita; 
aptariami meno ir politikos, kūrybos ir 
socialinės tikrovės, kultūros ir ekonomi-
kos santykiai. Gvildenamos mokslinės 
krypties temos, susijusios su šiuolai-
kinių kultūros ir menotyros teorijų tai-
kymo Lietuvos meno procesų analizei 
problemomis: institucinėmis ir esteti-
nėmis transformacijomis posovietinėje 
Lietuvoje; teatro, judesio meno, foto-
grafijos, kino, vaizduojamųjų menų, lite-
ratūros teorija ir praktika.

Research on Intercultural 
Art Exchange in Eastern 
and Central Europe: 
Global Contexts and 
Local Practices

The main focus of this scientific clus-
ter is the research of intercultural and 
transnational dimensions of artistic 
practices in Central and Eastern Eu-
rope. The reconstruction and analysis 
of historical developments of inter-
cultural communication and transna-
tional exchange of arts, their ideologi-
cal premises, contemporary issues as 
well as challenges of the future frame 
the scope of this research. The main 
tasks of this research are the follow-
ing: to determine the global aspects of 
cultural interdependence and cultural 
diversity, to evaluate their influence 
on national cultures and art forms, to 
analyse the developments of fine arts, 
performing arts, literature, photogra-
phy and popular culture in the region, 
to mark the transformations in the 
notions of artistic practices together 
with its cultural, historical, geographic 
and sociopolitical context as well as to 
trace the interdependence of art and 
politics, culture and social reality, cre-
ative practices and economy. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasterio mokslininkai vykdė 
du stambius tyrimo projektus. Pirmasis 
projektas, finansuotas ES struktūrinių 
fondų lėšomis, – „Kultūros institucijų 
komunikacinių kompetencijų plėtra žinių 
ir kūrybos visuomenės kontekste“, skir-
tas kultūros ir meno komunikacijos tyri-
mams, siekiant nustatyti, kaip kultūros 
organizacijos komunikuoja su paslaugų 
vartotojais ir viešina savo kūrybinius 
produktus, pasitelkdamos naujausias 
komunikacines technologijas. (Projekte 
dalyvauja J. Staniškytė, E. Klivis, I. Puke-
lytė, dokt. G. Klimavičiūtė-Minkštimienė). 
Antruoju ES socialinio fondo ir LMT 
visuotinės dotacijos projektu „Lietuva 
karuose: kultūra, tapatybė, egzilis“ (va-
dovė klasterio mokslininkė R. Žukienė) 
siekiama sukurti solidžią tarpdalykinę, 
tarpnacionalinę ir daugiakalbę platformą 
meno kultūros studijoms karinių bei ide-
ologinių Europos konfliktų kontekste. 
2013 m. klasteryje taip pat buvo vyk-
domi kiti projektai: LMT Nacionalinės li-
tuanistikos plėtros programos projekto 
kolektyvinės monografijos „Postsovieti-
nis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, 
atmintis“ išleidimas (vadovas E. Klivis), 
LMT POSTDOC finansuotas M. Petriko 
projektas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų 
teatro ryšiai XX amžiuje“ (mokslinė va-
dovė J. Staniškytė).
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the researchers of the cluster were 
involved in two major research projects. The 
first one “The Development of Communication 
Competencies in Cultural Institutions in the 
Context of Information and Creative Society” 
supported by EU structural funds and aim-
ing at the research of the communication of 
cultural institutions in order to estimate how 
they are communicating with the consum-
ers by the use of new communication tech-
nologies (J. Staniškytė, E. Klivis, I. Pukelytė, 
G. Klimavičiūtė-Minkštimienė). The second – a 
global grant project – “Lithuania in the Wars: 
Culture, Identity, Exile” (headed by R. Žukienė) 
which is aimed at the establishment of a solid 
interdisciplinary, international and multilingual 
platform for the study of artistic culture in the 
context of military and ideological conflicts in 
Europe. In 2013 members of the cluster were 
also involved in other projects: “Publication of 
the Collective Study Post-Soviet Lithuanian 
Theatre: History, Identity, Memory”, funded 
by the Research Council of Lithuania (headed 
by E. Klivis); and the post-doctoral the project 
of M. Petrikas “The Bridge of Cultures: The 
Links of Lithuanian and Polish Theatres in the 
20th Century” (supervisor J. Staniškytė).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Klivis, Edgaras. Mimic realities: the construction 1. 
of popular identity in contemporary Lithuanian 
film // Lituanus: Lithuanian quarterly journal of arts 
and sciences. Chicago: Lituanus foundation. ISSN 
0024-5089. Vol. 59, no. 1 (2013). P. 5–23. 

Pukelytė, Ina. Lithuanian cultural politics: on the 2. 
move // Lituanus: Lithuanian quarterly journal of 
arts and sciences. Chicago: Lituanus foundation. 
ISSN 0024-5089. Vol. 59, no. 1 (2013). P. 54–65. 

Staniškytė, Jurgita. From collective to individual 3. 
and back again: strategies of staging personal 
memories on the contemporary Baltic theatre 
stage // Text in contemporary theatre: the Baltics 
within the World experience / Editors Guna Zeltiņa, 
Sanita Reinsone. Cambridge: Cambridge Scho-
lars Publishing, 2013. ISBN 9781443843256. 
P. 129–137.

Truskauskaitė, Vitalija. The education in Lithu-4. 
anian Christian theatre: from repetition to recol-
lection // Procedia: social and behavioral sciences. 
Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. Vol. 82, 
2013. P. 557–561. 

Andriušytė-Žukienė, Rasutė. Dviese kūrybos 5. 
pasaulyje: dailininkas M. K. Čiurlionis ir rašytoja S. 
Čiurlionienė-Kymantaitė // Lyčių studijos ir tyrimai. 
Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-
6310. 2012, nr. 10. P. 45–53. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. dr. Jurgita Staniškytė,  
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Doc. dr. Edgaras Klivis
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Lietuvos meno ir 
kultūros paveldo 
tapatumo tyrimai 

Klasterio mokslo tyrimai sutelkti į LDK 
laikų, XIX–XX a. Lietuvos meną ir kultū-
ros paveldą, pagrindinį dėmesį skiriant 
Lietuvos meno ir kultūros paveldo anali-
zei Europos kontekste, informacijai apie 
medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo 
vertybes skelbti, mokslinių tyrimų re-
zultatų prieinamumo lyginamajai me-
notyrai užtikrinti. Dėl tiriamojo objekto 
daugiasluoksniškumo susiklosto įvairios 
tyrimų kryptys. Mokslininkai tyrinėja Lie-
tuvos sakralinės ir pasaulietinės (vaiz-
duojamosios bei taikomosios) dailės, 
architektūros objektų, reiškinių, perso-
nalijų, meno mokyklų istorinę, stilistinę, 
ikonografinę kaitą. 
Atliekami meno istorijos faktografiniai 
ir analitiniai tyrimai buvusios LDK te-
ritorijose, ieškoma Lietuvos meno są-
sajų su Europos ir pasaulio kontekstu. 
Plėtojami medžiaginio ir nemedžiaginio 
paveldo tyrimai. Daug dėmesio skiriama 
paveldosaugos problemoms analizuoti, 
kultūros paveldui animuoti  ir šiuolaiki-
niam Lietuvos sociokultūriniam bei eko-
nominiam potencialui integruoti. Tyrinė-
jama tapatumo problematika Lietuvos, 
išeivijos ir paribio kultūrų mene, daromi 
istoriniai ir šiuolaikiniai meno reiškinių lo-
kalinio tapatumo pjūviai. 

Research on the Identity 
of Lithuanian Art History 
and Cultural Heritage

The research of the cluster on Lithu-
anian art and cultural heritage from the 
times of the Grand Duchy of Lithuania 
(GDL) and the 19th–20th centuries fo-
cuses on the development of studies 
of Lithuanian art and cultural heritage 
in the European context, dissemination 
of information about values of tangible 
and intangible heritage, ensuring the 
accessibility of research results of com-
parative studies of art. The researchers 
are studying the changes of Lithuanian 
sacral and secular (fine and applied) art, 
objects of architecture, events, perso-
nalities, the history of artistic schools, 
styles, iconography. 
Also, the factual and analytical rese-
arch of art history conducted in the for-
mer territory of the GDL; searching the 
interfaces of Lithuanian art with the 
European and global context. In the 
process of studies of tangible and in-
tangible heritage, great attention goes 
to the analysis of heritage issues, ani-
mation of cultural heritage and integra-
tion of the Lithuanian contemporary 
socio-cultural and economic potential. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. buvo plėtojami sakralinės ir 
taikomosios dailės tyrimai, analizuo-
jami architektūros reiškiniai ir pavel-
dosaugos problemos, tęsiami ikono-
grafiniai architektūros paveldo tyrimai. 
Sėkmingai įgyvendinti LMT finansuoti 
projektai „Krikščioniškoji ikonografija 
XVII–XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos 
ir transformacijos“ ir „Archimedė“ – 
Kauno miesto medinės architektūros 
duomenų bazė“. Sakralinės dailės ty-
rimų lauke pirmą kartą ikonografiniu-
ikonologiniu aspektu išsamiai ištirti ir 
įvertinti Pažaislio kamaldulių eremo 
vaizduojamosios dailės kūriniai, nusta-
tytas Švč. Mergelės Marijos gyvenimo 
istorijos ikonografinių tipų paplitimas 
LDK XVII–XVIII a.; įvertintos Dievo Mo-
tinos gyvenimo istorijos ikonografinės 
ypatybės, atskleidžiant siužeto kilmę, 
teologinį matmenį, ikonografija paly-
ginta su to paties laikotarpio Europos 
kūryba. Medinės architektūros tyrimų 
projektas vykdytas dviem kryptimis: 
rinkta, analizuota informacija viešinta 
tinklalapyje www.archimede.lt bei ap-
tarta susitikimų su visuomene metu. 
„Archimedės“ veiklą praplėtė Kultūros 
paveldo departamento finansuotas 
projektas „Atviri namai: praktinių semi-
narų ciklas apie miesto medinių namų 
tvarkybą, priežiūrą ir prevenciją“. 

http://www.archimede.lt
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Results of Research in 2013  »
In 2013, the research of sacral and applied arts 
were developed, the phenomenon of architec-
ture and problems of heritage were analysed, 
iconographic architectural heritage studies 
were continued. The following projects were 
implemented successfully: “XVII - XX century 
Christian iconography in the Lithuanian art: 
Tradition and Transformation”, “Archimedė” – 
database of Kaunas wooden architecture. For 
the first time in the research field of sacral 
art, the fine art works of the Pažaislis Camal-
dolese Monastery were investigated taking 
an iconographic-iconological approach; the 
prevalence in the 17th–18th centuries (GDL) 
of iconographic types of the life story of the 
Blessed Virgin Mary were established; icono-
graphic features of the Mother of God’s life 
story were evaluated: the origin of the plot 
and theological dimension was revealed, this 
iconography was compared with works from 
the same period in Europe. 
The project of wooden architecture was im-
plemented in two directions: the collection 
of information; analysis and publicity of data 
on the website www.archimede.lt, also meet-
ings with the public. “Archimedė’” work was 
expanded with the project (funded by the De-
partment of Cultural Heritage) “Open house: 

the cycle of practical seminars about wooden 
home management, care and prevention”. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Vasiliauskienė, Aušra. Maestri dello stucco: 
influssi della scuola degli Artisti dei laghi sull’arte 
dello stucco in Lithuania (2a metà del XVII sec.) / 
traduzione in italiano di Stefano M. Lanza // Arte 
e storia. Lugano: Ticino Management SA. ISSN 
2235-7769. 2013, no. 59: Artisti del lago di Lu-
gano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania 
(dal XVI al XVIII sec.). P. 64–106. 
2. Šinkūnaitė, Laima. Pažaislio bažnyčios kupolo 
daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių 
vienuolyno visumos kontekste // LOGOS. Vilnius: 
Visuomeninė organizacija LOGOS. ISSN 0868-
7692. 76 (2013). P. 125–141.
3. Kogelytė-Simanaitienė, Raimonda. Algirdo 
Dovydėno vitražai sakralinėje architektūroje: temų 
prasmės ir stiklo iškalba // LOGOS. Vilnius: Visuo-
meninė organizacija LOGOS. ISSN 0868-7692. 
75 (2013). P. 89–100. 
4. Levandauskas, Vytautas. Sacral origin theories 
of classical order // Meno istorija ir kritika = Art 
history & criticism. Kaunas: Vytauto Didžiojo uni-
versiteto leidykla. ISSN 1822-4555. 2013, [T.] 9: 
Sacrum et publicum. P. 8–14. 
5. Lukšionytė, Nijolė. Apie ekologiją paveldosau-
goje // Journal of architecture and urbanism. 
Vilnius: Technika. ISSN 2029-7955. Vol. 37, no. 1 
(2013). P. 42–50.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
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Dr. Jolita Butkevičienė (vadovė), 
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Prof. dr. Laima Šinkūnaitė 
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http://www.archimede.lt
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Tarpkultūrinės 
komunikacijos ir 
vertimo problematikos 
taikomieji tyrimai 

Tarpkultūrinė komunikacija glaudžiai 
siejasi su visuomenės informavimo, 
švietimo, sociokultūriniais bei politi-
niais procesais. Šiuose procesuose 
svarbūs yra įvairūs kalbos ir kultūros 
santykio aspektai. Šių aspektų išma-
nymas, paisymas ir adekvatus pasi-
rinkimas yra reikšminga tarpkultūrinės 
komunikacijos, vertimo bei diskurso 
interpretacijos prerogatyva. Klasterio 
tikslas – tirti lietuvių ir užsienio kalbų, 
kultūrų ir literatūrų sklaidos ir sąveikos 
procesus. Klasterio veikla apima tris 
pagrindines kryptis: vertimo problema-
tikos tyrimus literatūrologiniu ir lingvis-
tiniu aspektais; nacionalinių literatūrų 
ir kultūrų sąveiką ir jos formas tarp-
kultūrinėje bei tarpdalykinėje erdvėje; 
kalbų vartojimo tendencijas globaliza-
cijos ir integracijos procesų kontekste. 
Klasterio tyrimuose akcentuojami ver-
timo, tarpkultūrinės komunikacijos bei 
literatūrologijos tyrimai ir kryptingas 
tyrimo rezultatų taikymas praktikoje. 
Skatinama bendra mokslinės grupės 
narių ir studentų mokslinė veikla. Atsi-
žvelgiama į iššūkius bei reikalavimus, 
kuriuos lemia Europos Sąjungos plėtra 
ir Bolonijos proceso specifika. 

Applied Research 
on Intercultural 
Communication and 
Translation Problems

The research of the cluster focuses on 
questions of translation and intercultu-
ral communication within the framework 
of cultural, literary and linguistic studies. 
The research includes an interdiscipli-
nary analysis of theoretical, historical, 
and practical issues of translation; ana-
lysis of socio-cultural aspects of langu-
age change, including the impact of the 
source language on the target language 
(langue d’arrivée) in light of problems 
related to the situation of less-widely 
spoken languages; interpretation of li-
terary texts from a (cross/inter) cultural 
perspective; and the investigation of 
social and regional language varieties, 
including communicative rhetoric in dif-
ferent discourse communities from a 
(cross/inter) cultural perspective. 
The research is geared towards the 
changes and challenges generated by 
integration and globalization processes 
and their effect on culture and commu-
nication. An interdisciplinary approach 
to these issues is used to investigate 
different aspects of the relationship bet-
ween language, culture and communica-
tion. Such a stance is in compliance with 
the “cultural shift” in translation studies 
and with the contemporary approaches 
to intercultural communication. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasterio veikloje susitelkta į vertimo, 
tarpkultūrinės komunikacijos problemų 
analizę bei literatūros tekstų analizę 
kultūrologiniu aspektu. Šios problemos 
buvo analizuojamos klasterio narių 
moksliniuose pranešimuose ir publikac-
ijose bei vykdant tarptautinį projektą 
„Cross-cultural Competence and Inter-
action“ (2010-1LV1-ERA10-01108, 
EUC Nr. 68974-IC-1-2007-1-LV-ERAS-
MUS-EUCX-1) paskaitose ir seminaru-
ose, kurie vyko VDU 2013 liepos 6–20 
dienomis. Ši problematika nagrinėta 
ir kasmetinėje VDU Anglų filologijos 
katedros organizuotoje studentų kon-
ferencijoje „New Scholarly Voices“. 
Dar viena klasterio veikla – kasmeti-
nis studentų neliteratūrinio teksto 
vertimo konkursas, kurio rėmėja – VDU 
Anglų kalbos magistro programos 
absolventė (1997 m.), Europos Parla-
mento Lietuvių kalbos vertimo skyriaus 
darbuotoja Giedrė Matelytė.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the research focused on three inter-
related aspects: translation issues, intercul-
tural communication issues and application 
of (cross/inter) cultural focus to the analysis 
of literary texts. Research results have been 
presented at national and international con-
ferences and published in scholarly articles. 
These issues were also central in the lectures 
and seminars of the project “Cross-cultural 
Competence and Interaction” (2010-1LV1-
ERA10-01108, EUC no. 68974-IC-1-2007-1-
LV-ERASMUS-EUCX-1) partnership meeting 
held at VMU in July 06-20, 2013. The main 
foci of the cluster were echoed in many of 
the presentations at the student conference 
“New Scholarly Voices” held by the Depart-
ment of English Philology, VMU. The cluster 
also contributed to the organization of the 
annual translation contest (2013) sponsored 
by Giedrė Matelytė, a graduate (1997) of the 
Department of English Philology, VMU, cur-
rently working at the Lithuanian Language 
Unit, the Directorate-General for Translation, 
European Parliament, Brussels. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Žindžiuvienė, Ingrida Eglė. Elements of trauma 1. 
fiction in the 9/11 novel // BAS: British and 
American studies. Romania: Editura Universi-
tatii de Vest. ISSN 1224-3086. Vol. 19, 2013. 
P. 109–117. 

Kalėdaitė, Violeta; Jokubaitytė, Renata. Cleft 2. 
sentences in English and their equivalents in Lithu-
anian // Anglistics in Lithuania: cross-linguistic and 
cross-cultural aspects of study / Edited by Inesa 
Šeškauskienė, Jonė Grigaliūnienė. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. ISBN 
9781443849920. P. 121–133. 

Leonavičienė, Aurelija. Lietuvių literatūros kūri-3. 
nių intertekstinių reikšmių interpretacija ir vertimas 
į prancūzų kalbą // Respectus philologicus: mokslo 
darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto Kauno humani-
tarinis fakultetas; Šv. Kryžiaus akademija (Lenkija). 
ISSN 1392-8295. 2013, nr. 23 (28). P. 97–108. 

Raškauskienė, Audronė. Composing self 4. 
through narrative in Dalia Grinkevičiūtė’s me-
moirs „A Stolen Youth, a Stolen Homeland“ and 
„Lithuanians by the Laptev sea“ // Acta litteraria 
comparativa: mokslo darbai. Vilnius: Edukologija. 
ISSN 1822-5608. 2012–2013, [T.] 6: Tapatybės 
paieškos baltų literatūrose. P. 73–84. 

Ragaišienė, Irena. Epistoliškumas ir egzilinės 5. 
tapatybės raiška Alės Rūtos „Laiške jaunystei“ // 
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 
Vilnius: Versus aureus. ISSN 1822-5152. 2013, 
Nr. 1 (15). P. 85–100.
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Daugiakalbystės 
kompetencijos 
tobulinimo tyrimai 

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra tirti individualią ir visuo-
meninę daugiakalbystę kaip kultūrinį 
fenomeną bei edukacinį objektą, ana-
lizuojant lingvistinių, sociolingvistinių, 
diskurso, pragmatinių bei tarpkultū-
rinių aspektų perkėlimo ir interferen-
cijos problemas, mokantis antrosios, 
trečiosios ir kitų užsienio kalbų, tirti 
kalbų mokymo ir mokymosi procesus, 
kalbos komunikacinės kompetencijos 
įgijimo ir tobulinimo problemas, inova-
cinių mokymo(si) metodų taikymo efek-
tyvumą, mokymosi strategijų taikymo 
galimybes, neformaliu ir savaiminiu 
būdu analizuoti įgytų kalbos kompeten-
cijų vertinimo ir pripažinimo problemas, 
tirti specializuotos užsienio kalbos dės-
tymo metodiką, integruoto dalyko ir 
kalbos mokymo bei vertimo problemas. 
Šios mokslinės grupės narių vykdoma 
mokslinė-tiriamoji veikla yra kalbų po-
litikos tobulinimo, daugiakalbystės te-
orijos, kalbos kompetencijų teorinio ir 
praktinio ugdymo priemonė bei leidžia 
taikyti daugiakalbystės tyrimų rezulta-
tus praktinėje edukacinėje veikloje.

Research on Plurilingual 
Competence 
Development

The main scientific research fields of 
the cluster are research in plurilingual-
ism and multilingualism as cultural 
phenomena and educational objects, 
analysing the issues of transfer and in-
terference of linguistic, sociolinguistic, 
discourse, pragmatic and intercultural 
aspects while learning the second, third 
and other languages, efficiency of appli-
cation of innovative language teaching 
and learning methods, learner strate-
gies, analysis of issues in communica-
tive competence acquisition and devel-
opment, assessment and recognition 
of language competences acquired in 
informal and non-formal learning, teach-
ing and learning languages for specific 
purposes, content and language inte-
grating learning and issues in transla-
tion. The scientific research activity of 
the scholars serve as means for the 
development of language policy, theory 
of plurilingualism and multilingualism, 
theoretical and practical development 
of language competences and allow ap-
plying research findings in practical edu-
cational activity. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasterio mokslininkai daug dėmesio 
skyrė daugiakalbystės kompetenci-
jos įgijimo, tobulinimo, plėtojimo ir 
kalbų mokymo(si) tendencijų bei inova-
cijų aukštajame moksle problemoms 
spręsti, rečiau vartojamų kalbų kultūri-
nei ir lingvistinei analizei, teisiniam, po-
litiniam diskursui nagrinėti, integruoto 
dalyko ir kalbos mokymosi bei vertimo 
problemoms gvildenti. 2013 m. rugsėjo 
27–28 d. VDU vyko Užsienio kalbų insti-
tuto II tarptautinė mokslinė konferencija 
„Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studi-
jos, kultūra“, subūrusi tyrėjus, tarptauti-
nius ekspertus, kalbų specialistus iš 19 
pasaulio šalių diskusijoms bei įžvalgų 
paieškoms įvairiomis daugiakalbystės 
puoselėjimo temomis. Aptarti kalbų 
politikos, kalbų mokymo(si) didaktikos, 
kalbos ir identiteto, kalbos ir kultūros, 
tarptautiškumo plėtojimo, vertimo bei 
kiti daugiakalbystės kompetencijos plė-
tojimo aukštajame moksle klausimai. 
Plenarinius pranešimus skaitė Europos 
kalbų tarybos (ELC/CEL) prezidentas 
Wolfgangas Mackiewiczius, kalbų politi-
kos ekspertė Karen M. Lauridsen. Buvo 
išleisti klasterio mokslinio žurnalo „Dar-
nioji daugiakalbystė / Sustainable Mul-
tilingualism“ du numeriai (prieiga per 
„Open Journal Systems“: http://uki.
vdu.lt/sm).

http://uki.vdu.lt/sm
http://uki.vdu.lt/sm
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Results of Research in 2013 »
In 2013, scholars of the cluster focused their 
research on the issues of the acquisition and 
development of plurilingual competence, 
language learning and teaching tendencies 
and innovations in higher education, cultural 
and linguistic analysis of less widely taught 
languages, analysis of legal and political dis-
course and its impact upon English for spe-
cific purposes and issues in translation. On 
27–28 September, 2013, the 2nd interna-
tional conference “Sustainable Multilingual-
ism: Research, Studies, Culture” was organ-
ized at the Institute of Foreign Languages 
which gathered international researchers, ex-
perts and language specialists from 19 coun-
tries for insightful discussions on multilingual 
issues such as language policy, language 
teaching and learning didactics, language and 
identity, language and culture, internation-
alisation, translation and other issues in the 
development of plurilingual competence in 
higher education. Plenary speeches were de-
livered by the President of the European Lan-
guage Council Wolfgang Mackiewicz and an 
expert in language policy Karen M. Lauridsen. 
Two volumes of the scientific journal “Darnioji 
daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism” 
were published, access through the Open 
Journal Systems at http://uki.vdu.lt/sm

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Daukšytė, Jovita. [Даукшите, Й.]. 1. 
Идентичность как лингвосоциокультурный 
феномен (на примере пословиц и поговорок) // 
Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz’s 
readings. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 
ISSN 2029-8552. 2013, [T.] 6: „Gimtoji Europa: 
erdvė, mintis, žodis“. P. 156–161. 

Judickaitė-Pašvenskienė, Ligita. Translation of 2. 
anthroponyms in children’s cartoons: a compara-
tive analysis of English dialogue and Lithuanian 
subtitles // New voices in translation studies 
[el. šaltinis]. Dublin: Dublin City University. ISSN 
1819-5644. 2013, no. 10. P. 87–108. 

Lanza, Stefano Maria. L’adattamento fonetico 3. 
e ortografico degli italianismi in lituano // Res 
Balticae: miscellanea italiana di studi baltistici. 
Pisa: ECIG. ISBN 9788875363314. T. 12, 2013. 
P. 107–123. 

Mačianskienė, Nemira; Bijeikienė, Vilma. Extra-4. 
curricular language and culture promotion events 
as informal language learning settings // ICERI 
2013 [el. šaltinis]: 6th international conference 
of education, research and innovation November 
18th–20th, 2013, Seville, Spain: proceedings. 
Spain: IATED, 2013. ISBN 9788461638475. 
P. 1600–1609.

Zamblera, Francesco. Cultural and linguistic 5. 
analysis of Lithuanian Yiddish // Darnioji daugia-
kalbystė: periodinis mokslo žurnalas = Sustainable 
Multilingualism: the scientific journal. Kaunas: VDU 
(UKI). ISSN 2335-2027. 2013, nr. 2. P. 78–89. 
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Prof. Nemira Mačianskienė (vadovė), 
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Future events »
June 2015 3rd International confe-
rence “Sustainable Multilingualism”

http://uki.vdu.lt/sm
mailto:n.macianskiene@uki.vdu.lt
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Tauta ir tradicija 
šiuolaikiniame pasaulyje: 
etnologiniai tyrimai 

Pagrindinės klasterio tyrimų kryptys – 
etninių tradicijų kaitos, šiuolaikinio fol-
kloro bei etnologiniai miesto tyrimai. 
Etninių tradicijų kaitos tyrimai apima 
lietuvių tradicinės kultūros transformaci-
jos nūdienos pasaulyje tyrimus, etninio, 
kultūrinio ir religinio tapatumo, etninių 
kontaktų tyrimus, etninių tradicijų sklai-
dos ir aktualinimo klausimus. Šiuolaikinio 
folkloro tyrimai skirti greitai besikeičian-
čiam modernios visuomenės folklorui, 
paveiktam šiuolaikinių informacijos per-
davimo priemonių, fiksuoti ir nagrinėti. 
Nauji tautosakos žanrai bei tradicinių 
tautosakos žanrų formos pokyčiai anali-
zuojami žodžiu, raštu ar vizualiai.
Miesto tyrimai apima miestų ir jų gy-
ventojų kultūrinių sistemų ir tapatybių 
tyrimus. Tyrinėtojai nagrinėja miesto 
socia linę organizaciją, miestams būdin-
gus socialinius ryšius bei socialinio gyve-
nimo modelius. Miesto tyrimų tikslas – 
atkreipti dėmesį į miesto etnologiją, į 
miestiečių kultūrą, atsirandančias naujas 
miesto tradicijas, kurios kaskart trans-
formuojasi į įvairias formas, sparčiai 
kintančias globaliame pasaulyje. Tyrėjus 
taip pat domina kaimo ir miesto ryšys. 
Nagrinėjami ir miestiečių tapatumo klau-
simai, miestų vaizdiniai, miestų ir mies-
tiečių stereotipai, miesto ir „ne-miesto“ 
(kaimo) perskyra bei kiti susiję klausimai.

Nation and Tradition 
in the Modern World: 
Ethnological Studies

Main research areas of the cluster 
cover: transformation of ethnic tradi-
tions, research into contemporary fol-
klore, and urban culture. Research into 
the development of ethnic traditions 
includes research into ethnic, cultural, 
and religious identity, ethnic contacts, 
and the transformations of traditional 
Lithuanian culture, the spread of ethnic 
traditions and their relevance.
Research into contemporary folklore 
is designed to record and analyse the 
folklore of modern society, influenced 
by the contemporary means of com-
munication, new folklore genres cir-
culating in oral, written or visual form 
and new forms of traditional folklore 
genres. Urban research focuses on 
urban systems, urban population, and 
identities. The scholars of the cluster 
analyse urban social organization, so-
cial relations, and the models of urban 
social life. The aim of urban research is 
to give significance to urban ethnology, 
city culture, and new urban traditions. 
Questions regarding city identity, urban 
images, urban stereotypes, the division 
between urban and “non-urban”.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasterio tyrėjai vykdė ketu-
ris mokslinius projektus: „Šiuolaikinis 
moksleivių folkloras“, kurio metu buvo 
atlikta 10 tautosakos žanrų, populiarių 
tarp moksleivių amžiaus vaikų ir jau-
nimo, kultūrinių reiškinių tyrimų. (Re-
zultatai apibendrinti 2013 m. išleistoje 
monografijoje „Šiuolaikinis moksleivių 
folkloras“); „Šiuolaikinės miesto kultūros 
tyrimai“ – projektas, skirtas duomenims 
apie šiuolaikinių miesto gyventojų pa-
pročius ir tradicijas rinkti, analizuoti, taip 
pat elektroninei duomenų bazei plėsti. 
(Rezultatai pristatyti mokslinėse kon-
ferencijose ir publikacijose bei 2013 m. 
rugsėjo 20 d. VDU vykusioje klasterio 
tyrėjų organizuotoje mokslinėje konfe-
rencijoje „Šiuolaikinės miesto kultūros 
tyrimai“); „Etninės muzikos gaivinimo 
judėjimas Lietuvoje XX a. 7 deš.–XXI a. 
pr.“, kurio tikslas kompleksiškai ištirti 
XX a. 7 deš.–XXI a. Lietuvos etninės 
muzikos gaivinimo formas, jų muziki-
nius ir socia linius-kultūrinius aspektus; 
„Kalendorinių švenčių (re)konstrukcijų 
santykio su lietuvių tapatumu tyrimai“, 
kurio tikslas išanalizuoti lietuvių kalen-
dorinių švenčių įpaveldinimo, interpreta-
vimo ir (re)konstravimo praktikas ir na-
cionalinio bei kultūrinio tapatumo raišką 
jose XIX a.–XXI a. pradžioje.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the scholars of the cluster imple-
mented four projects. “Contemporary School-
children’s Folklore” included research into 
ten folklore genres and cultural phenomena 
common among schoolchildren and youth. 
The research results were presented in the 
collective monograph “Šiuolaikinis moksleivių 
folkloras” [“Contemporary Schoolchildren’s 
Folklore”], in 2013. “Research into Contem-
porary Urban Folklore” was designed to col-
lect and analyse data on contemporary urban 
customs and traditions. The research results 
were presented in scientific conferences, ar-
ticles, and the conference “Research into 
Contemporary Urban Folklore” organized by 
the cluster on 20 September, 2013. “Ethnic 
Music Revival Movement in Lithuania from 
1960s to 2010s” aims to analyze the forms 
of Lithuanian ethnic music revival, their musi-
cal and socio-cultural aspects. “Research into 
the Relationship Between the (Re-)construc-
tions of Lithuanian Calendar Holidays and 
Lithuanian Identity” aims to analyse the prac-
tices of heritagization, interpretation, and (re-)
construction of Lithuanian calendar holidays 
in the 19th–beginning of the 21st century. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Anglickienė, Laimutė, et al. Šiuolaikinis mokslei-1. 
vių folkloras: kolektyvinė monografija. Vilnius: Gim-
tasis žodis, 2013. 374 p. ISBN 9789955164753. 

Apanavičius, Romualdas. [Апанавичюс, 2. 
Ромуальдас]. Проблемы реконструкции 
и употребления этнических музыкальных 
инструментов в Литве. Ч. 1: процесс 
усовершенствования // Mūzikas zinātne šodien: 
pastāvīgais un mainīgais: Zinātnisko rakstu 
krājums. V. Daugavpils: Saule, 2013. ISSN 1691-
6034. ISBN 9789984146171. 5 (2013). P. 9–28. 

Anglickienė, Laimutė. Folkloro tekstų įtaigos 3. 
sustiprinimas: šiurpių vizualizacija // Res Humani-
tariae. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 
ISSN 1822-7708. 2013, nr. 13. P. 23–35. 

Senvaitytė, Dalia. Kalendorinių švenčių dis-4. 
kursas tarpukario Lietuvos periodikoje // Soter: 
religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 45 (2013). 
P. 115–138. 

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Lietuvių 5. 
vaikų anekdotai XX–XXI amžiaus sandūroje // Tau-
tosakos darbai = Folklore Studies. Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1392-
2831. 2013, [T.] 45. P. 132–150. 
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Teksto ir balso 
skaitmeniniai tyrimai, 
išteklių ir technologijų 
kūrimas bei taikymas

VDU HMF Kompiuterinės lingvisti-
kos centro (KLC) klasteris dirba dviem 
kryptimis: skaitmeninio teksto ir garso 
apdorojimo. Pirmąją kryptį sudaro dau-
giakalbių išteklių kūrimas ir tyrimai, on-
tologijų kūrimas bei jų semantinė ana-
lizė, skaitmeninės spaudos analizė ir 
monitoringas, automatinis terminų at-
pažinimas, informacijos išgavimas bei 
morfemikos ir kalbos vienetų junglumo 
tyrimai. Garso apdorojimas susideda 
iš ritmikos ir akcentologijos statistinio 
apdorojimo ir kognityvinių radijo sis-
temų tyrimų.

Digital Research on Text 
and Voice, Development 
and Application of 
Resources and 
Technologies

Research and activities related to Lithu-
anian language resources started at 
VMU in 1994 when the Centre of Com-
putational Linguistics (http://donelaitis.
vdu.lt) opened. The results comprise 
the “Corpus of the Contemporary of the 
Lithuanian Language” (150 million run-
ning words of texts and its spoken com-
ponent supplied by language specific 
tools: a corpus query system and col-
location extraction tool, a lemmatiser, a 
multifunctional tool called “Morfolema”. 
The most recent tools comprise a sys-
tem of morphological annotation and 
disambiguation, a tool for automatic 
textual function detection, the internet 
program of automatic accentuation, a 
music (mono singer) transcription “Solo 
Explorer”, parallel corpora are available 
on the CCL website as well as MT sys-
tem from English into the Lithuanian 
language meant for translation of inter-
net texts (http://vertimas.vdu.lt). 
The CCL hosts researchers that deal 
with both fundamental and applied 
research that is necessary for the 
computerization of the Lithuanian 
language. The most prominent trend 
is corpus-based and corpus-driven 
analysis of Lithuanian words and col-
locations, automated analysis of Lithu-
anian grammar, computer-aided text 
analysis and translation, speech anno-
tation and recognition, analysis of the 
phonetic and phonotactic characteris-
tics of Lithuanian speech.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Pagrindinės organizuotos konferenci-
jos, įgyvendinti projektai:
2012 m. gegužės 9 d. – 2014 m. KLC 
kartu su VDU Informatikos fakultetu ir 
KTU pradėjo įgyvendinti projektą „Lie-
tuvių kalbos sintaksinės-semantinės 
analizės sistema tekstynui, lietuviškam 
internetui ir viešojo sektoriaus taiky-
mams“, kuris yra finansuojamas pagal 
Ekonomikos augimo veiksmų progra-
mos 3 prioriteto „Informacinė visuo-
menė visiems“ įgyvendinimo priemonę 
„Lietuvių kalba informacinėje visuome-
nėje“ (vad. D. Amilevičius).
Sausio 22–25 d. kartu su Ciuricho 
universiteto mokslininkais organizavo 
seminarą „Lygiagrečių tekstynų ano-
tavimas ir lygiagretinimas“, kuris vyko 
mieste Schloss Dagstuhl (Vokietijoje). 
Seminare daugiausiai dėmesio skirta 
daugiakalbiams tekstynams. Disku-
tuota apie galimybes, kurių tyrimams 
suteikia automatinis lygiagretinimas 
žodžių lygmenyje.

http://donelaitis.vdu.lt/
http://donelaitis.vdu.lt/
http://vertimas.vdu.lt
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Results of Research in 2013 »
2012.05.09 – started the implementation of 
the project “Syntactic and Semantic Analy-
sis System of the Lithuanian Language for 
Corpus, Internet, and Public Sector”, which 
is financed according to the third priority (“In-
formation Society for All”) of the Economic 
Growth Operational Programme (project ma-
nager D. Amilevičius).
In January 22–25, together with Universität 
Zürich the workshop “Annotation and Align-
ment of Parallel Corpora for Linguistic Re-
search” was organized, which took place in 
Schloss Dagstuhl (Germany). The work shop 
was centered around the topic of multilingual 
parallel corpora. It aims at fostering the un-
derstanding of opportunities that arise from 
automatic word alignment for bilingual texts.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Rudžionis, Vytautas Evaldas; Raškinis, Gailius 1. 
(sud.), et al. Comparative analysis of adapted 
foreign language and native Lithuanian speech 
recognizers for voice user interface // Elektronika 
ir elektrotechnika = Electronics and electrical engi-
neering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 
Vol. 19, no. 7, 2013. P. 90–93.

Kazlauskienė, Asta. Kai kurie akustiniai lietuvių 2. 
kalbos ritmiškumo parametrai // Baltistica: baltų 
kalbotyros žurnalas. Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla. ISSN 0132-6503. T. 48, nr. 1, 2013. 
P. 19–36.

Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita, et al. A compari-3. 
son of approaches for sentiment classification on 
Lithuanian internet comments // ACL 2013: proce-
edings of the 4th Biennial international workshop 
on Balto-Slavic natural language processing, 
August 8–9, 2013, Sofia, Bulgaria. Stroudsburg: 
Association for computational linguistics, 2013. 
ISBN 9781937284596. P. 2–11.

Markievicz, Irena; Rimkutė, Erika. Švietimo ir 4. 
mokslo terminų žodynas ir ontologija // Terminolo-
gija = Terminology. Vilnius: Lietuvių kalbos institu-
tas. ISSN 1392-267X. 2013, nr. 20. P. 56–74.

Rimkutė, Erika, et al. Lietuvių–latvių ir latvių–lie-5. 
tuvių kalbų lygiagretusis tekstynas LILA // Kalbų 
studijos = Studies about languages. Kaunas: Tech-
nologija. ISSN 1648-2824. 2013, nr. 23. P. 70–77. 
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Literatūros tekstų 
ir kultūros procesų 
sąsajos 

Tikėdamasi kuo geresnių rezultatų, ty-
rėjų grupė siekia tokių tikslų: analizuoti 
pasaulio literatūrų procesus kompara-
tyvistiniu aspektu, ieškodama sąsajų su 
kultūros procesais; aiškintis ir aiškinti lie-
tuvių literatūros vaidmenį šiandieninės 
Lietuvos ir Europos kultūroje, akcen-
tuoti ir aktualizuoti literatūros (rašymo 
ir skaitymo) reikšmę, išsaugant tautinį 
tapatumą globalizacijos amžiuje, sukurti 
integruotą ir nenutrūkstamą ratą insti-
tucijų, kurias sieja rūpinimasis lietuvių 
literatūra ir tautiniu identitetu.
Klasterio dalyviai literatūrologiniams tyri-
mams siekia panaudoti socialinių mokslų 
srities tyrėjų pasiektus rezultatus, aktu-
alizuoti globalias problemas, ieškodama 
praktinio literatūrologijos pritaikymo, su-
rasti ir pritaikyti įvairią literatūrologinių 
tyrimų rezultatų sklaidos strategiją skir-
tingose skaitytojų grupėse, atkreipdama 
dėmesį į kiekvienos grupės literatūrinę 
kompetenciją, profesiją, amžių. 
Svarbiausias laukiamas rezultatas – skir-
tingų mokslo šakų humanitarų bendra-
darbiavimas, per kurį bus patenkintas 
išryškėjęs visuomenės poreikis susipa-
žinti ne tik su vertingiausiais pasaulinės 
literatūros tekstais, bet ir su tautinės 
literatūros kontekstu. 

Connections between 
Texts of Literature and 
Culture Processes

For the best results, the group of scho-
lars has these aims: to analyze proces-
ses of world literature from a compa-
rative point of view, focusing also on 
cultural processes; to explore the role 
of Lithuanian literature in contempo-
rary culture of Lithuania and Europe; 
to actualize the significance of lite-
rature (writing and reading), trying to 
preserve national identity in the age of 
globalization; to create an integrated 
and permanent network of instituti-
ons, which are interested in Lithuanian 
literature and national identity.
Analyzing literature texts and cultu-
ral processes, members of this cluster 
use the results of sociological research; 
trying to find a practical use for litera-
ture, its members actualize global pro-
blems; focusing on the competence, 
profession and age of readers, mem-
bers of this cluster develop various 
strategies of propagating the results of 
literature research. The scholars spread 
the results of research in non-academic 
society, trying to increase the reading 
and writing competence of this society.
The main expected result is coope-
ration between various humanities 
scholars. This cooperation will help to 
satisfy the social need of becoming fa-
miliar with texts of global literature in 
the context of national literature.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasterio nariai aktyviai dalyvavo 
mokslinėje veikloje: dalyvauta moks-
linėse konferencijose Lietuvoje ir už-
sienyje, mokslinėse stažuotėse, ben-
dradarbiauta su baltistikos centrais 
užsienyje. 2013 m. lapkričio 5 d. su-
rengta tarpdalykinė mokslinė konfe-
rencija „Antrojo miesto fenomenas: 
teorija, istorija ir pasakojimai“. Išleis-
tas tęstinis mokslinis leidinys „Čes-
lovo Milošo skaitymai“ T. 6. „Gimtoji 
Europa: erdvė, mintis, žodis“, kuriame 
skelbiami klasterio narių moksliniai 
straipsniai. Rengti susitikimai su rašy-
tojais, viešos paskaitos. 2013 m. rug-
sėjo 26 d. organizuotas susitikimas su 
VDU garbės daktaru Jonu Meku. Ben-
dradarbiauta su mokyklomis: 2013 m. 
kovo 22 d. surengtas seminaras mo-
kytojams lituanistams „Šiuolaikinės 
literatūrologijos problemos“. Apginta 
D. Sobeckio disertacija „L. Andriekaus 
gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir 
krikščioniškasis universalizmas“. 
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Results of Research in 2013 »
In 2013, members of this cluster engaged in 
many research and scientific activities. They 
took part in science conferences in Lithuania 
and abroad; in internships, and cooperated 
with Baltic Studies centres abroad. On the 
5th of November, 2013, the interdisciplinary 
science conference “The Second City Phe-
nomenon: Theory, History and Stories” was 
held. The periodical science journal “Česlovo 
Milošo skaitymai 6. Gimtoji Europa: erdvė, 
mintis, žodis” was published. The science 
articles of members of this cluster were pu-
blished in this journal. Public meetings with 
writers and public lectures were held. On the 
26th of September, 2013, there was a public 
meeting with Jonas Mekas, Honorary Doctor 
of VMU. Cooperation with secondary schools 
in Lithuania was very active: on the 22nd of 
March, 2013, a seminar for teachers of Li-
thuanian literature (“Contemporary Problems 
of Literature Science”) took place. D. Sobec-
kis defended his thesis for a doctoral degree 
(PhD) “The Life and Creation of L. Andriekus: 
Personality and Christian Universalism”.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Stepukonienė, Inga (sud.). Amžinai Tavo: Vinco 
Adomėno ir Birutės Adomėnienės tremties laiškai 
(1953–1956) / Sudarytoja I. Stepukonienė. Vilnius: 
Versmė, 2013. 340 p. ISBN 9789955589884.
2. Buckley, Irena. Les Motifs français dans les let-
tres de Georg Adam Forster écrites à Vilnius // Cor-
respondances d’érudits au XVIIIe et XIXe siècles: 
France, Pologne, Lituanie / Dir. Marie-France de Pa-
lacio. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 
2014. ISBN 9782753529366. P. 211–216.
3. Mykolaitytė, Aurelija. Reception of contempo-
rary Greek literature in Lithuania // Explorations in 
world literature, from ancient to contemporary / 
Edited by George Poulos & Stavroula Varella. At-
hens: Athens Institute for Education and Research, 
2013. ISBN 9789609549363. P. 157–165.
4. Žakevičienė, Indrė. Justino Marcinkevičiaus 
ir Vlado Šlaito poliai: poetinio žodžio galimybės 
// Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz’s 
readings. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 
ISSN 2029-8552. 2013, [T.] 6 : „Gimtoji Europa: 
erdvė, mintis, žodis“. P. 81–87. 
5. Čičelis, Ramūnas. Kairiojo jautrumo formos Jono 
Meko filme „Medžių ginklai“ // Darbai ir dienos. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 
ISSN 1392-0588. 59 (2013). P. 301–311. 
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Žmogiškųjų santykių 
tyrimai bioetikoje

Sparčiai plėtojantis biotechnologijoms, 
neišvengiamai atsiranda poreikis ieš-
koti sprendinio tarp to, kas technologiš-
kai įmanoma ir etiškai leidžiama. Tai yra 
pagrindinis bioetikos uždavinys. Galima 
teigti, jog dauguma bioetinių problemų 
kyla dėl primityvios žmogaus asmens 
ir lytiškumo sampratos, todėl ieškant 
sprendimo antropologinės nuostatos 
tampa svarbiausiu kriterijumi. Šiandien 
populiari dualistinė antropologija, kuri 
žmogaus kūną ir gyvybę traktuoja kaip 
atskirus nuo asmens, t. y. tik kaip ins-
trumentinį gėrį. Žmogiškasis santykis 
tarp asmenų užsimezga tik tuomet, 
jei asmuo suprantamas kaip tikslinė 
būtybė, kuri santykyje su kitu asmeniu 
niekada negali būti traktuojama kaip 
priemonė.
Klasterio veiklos tikslas – atskleisti 
žmogiškųjų santykių problematiką 
bioetikos srityse. Šiuo metu galima 
išskirti keturias pagrindines sritis, ku-
riose dirba klasterio nariai: lytiškumo 
ir prokreacijos etika, žmogaus gyvybės 
apsaugos prenatalinėje stadijoje etika, 
dirbtinio apvaisinimo etika ir gyvenimo 
pabaigos etika.

Research on Human 
Relations in Bioethics

The problem of human relations in 
bioethics appears when in the course 
of personal interaction (e.g., physi-
cian – patient or scientist – research 
subject) the individual is treated as a 
means, rather than the final aim of a 
certain process. The cluster is a mul-
tidisciplinary unit, encouraging coope-
ration between scientists in the major 
scientific fields (biomedicine, social and 
human sciences), who work at diffe-
rent University departments, as well 
as in various Lithuanian universities. 
The cluster had united scientists for 
common goal much earlier than it was 
registered officially at Vytautas Ma-
gnus University, so the article reveals 
its activities already since 2004. The 
cluster Research on Human Relations 
in Bioethics carried out scientific rese-
arch in four major fields, practised by 
the cluster members: sexuality and 
procreation ethics, artificial fertilization 
ethics, human life security at prenatal 
stage ethics and life final stage ethics.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasterio mokslininkai 2013 m. dirbo 
prie šių temų: žmogaus gyvybės ap-
sauga prenatalinėje stadijoje, santuo-
kos ir šeimos problematika bei gyve-
nimo pabaigos etika. Pirmąja tema 
parengtas projektas VDU klasterių 
konkursui „Pastoracijos reikšmė asme-
nims, patiriantiems potrauminį stresinį 
sutrikimą po aborto“, kuriam skirtas 
finansavimas. Įgyvendinant šį projektą 
pradėti moksliniai tyrimai „Pagalbos po-
reikis moterims krizinio nėštumo metu“ 
ir „Pastoracinė pagalba moterims, pa-
tyrusioms negimusio kūdikio netektį“. 
2013 m. pirmojo tyrimo rezultatai pa-
skelbti mokslinėje spaudoje. Antrasis 
tyrimas bus baigtas 2014 m. ir jo re-
zultatai aptarti 5-toje Pasaulinėje kon-
ferencijoje „On Psychology, Counseling 
and Guidance“. Taip pat 2013 m. tarp-
tautinėje konferencijoje Liubline prista-
tyti prieš metus atlikti tyrimai.
Antrąją temą analizavę klasterio moks-
lininkai (B. Obelenienė, A. Narbekovas) 
parengė pranešimą „NFP and conjugal 
chastity“, kuris buvo skaitytas tarptau-
tiniame kongrese „Behaviour Change 
and Family Education“ Paryžiuje 
2013 m. spalio 4–6 dienomis.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the cluster research activity was 
mainly focused on solving the question of sa-
fety of human life in the prenatal stage and 
on the problematics of marriage and family. 
Researchers working on the first question 
prepared the project “Importance of pastoral 
care for persons suffering from post-traumatic 
stress disorder after abortion”. In accordance 
with this project two studies will be carried 
out: “Retrospective study of a demand for 
counseling for women in crisis pregnancy” and 
“Pastoral care for women with regret because 
of an unborn child’s loss”. The results of the 
first study were published in a scientific paper 
in 2013. The results of the second study will 
be presented at the 5th World Conference on 
Psychology, Counseling and Guidance. 
In 2013, the results of the study “Safety of 
human life in the prenatal stage: a medical 
staff’s view” were presented at an interna-
tional conference at the John Paul II Catholic 
University in Liublin. 
The researchers of the cluster have prepa-
red and presented a paper on the issues of 
marriage and family “NFP and conjugal chas-
tity” at the international congress “Behaviour 
Change and Family Education”. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Narbekovas, Andrius; Obelenienė, Birutė. 1. 
Kultura życia na Litwie: blaski i cienie // Życie czy 
śmierć?: Ochrona życia w Europie Środkowo-
Wschodniej / Red. Urszula Dudziak, Jarosław 
Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. ISBN 
9788377026236. P. 153–171.

Obelenienė, Birutė; Krunglevičiūtė, Aušrelė. 2. 
Pagalbos poreikis moterims krizinio nėštumo metu: 
retrospektyvus tyrimas // Soter: religijos mokslo 
žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. ISSN 1392-7450. 48 (2013). P. 115–128. 

Ulozienė, Brigita; Serapinas, Danielius; Narbe-3. 
kovas, Andrius; Juškevičius, Jonas. Informuoto 
paciento sutikimas klinikinėje praktikoje // Lietuvos 
bendrosios praktikos gydytojas = Lithuanian 
general practitioner: oficialus Lietuvos bendrosios 
praktikos gydytojų kolegijos leidinys. Kaunas: 
Vitae litera. ISSN 1392-3218. T. 17, Nr. 3 (2013). 
P. 175–182. 

Narbekovas, Andrius; et al. True and false 4. 
compassion caring for the dying // Cierpienie, 
umieranie, śmierć wyzwania i dylematy ludzkiego 
losu w kontekście sytuacji granicznych. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZNoS w 
Stalowej Woli, Stalowa Wola 2013. ISBN: 978-83-
61307-89. P. 14–26. 

Vaičiūnas, Vytautas; Eidukaitytė, Aušra. 5. 
Chrześcijańskie rozumienie cierpienia i śmierci a 
sprawowanie sakramentu chorych // Cierpienie, 
umieranie, śmierć wyzwania i dylematy ludzkiego 
losu w kontekście sytuacji granicznych. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZNoS w 
Stalowej Woli, Stalowa Wola 2013. ISBN: 978-83-
61307-89-1. P. 83–93.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. dr. Andrius Narbekovas (vadovas), 
a.narbekovas@ktf.vdu.lt
Prof. dr. Birutė Obelenienė
Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis

Prof. dr. Vytautas S. Vaičiūnas
Doc. dr. Danielius Serapinas 
Doctoral student Aušra Vasiliauskaitė
Doctoral student Aušrelė Krunglevičiūtė

Planuojamos konferencijos »
2014 m. – respublikinė konferencija „Šian-
dieniai iššūkiai žmogaus gyvybei“ (kartu su 
Šiaulių universitetu).
November 2014 – International Conference 
“Family – Basis for Church and State”.
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Tarpdisciplininiai 
visuomenės grupių ir 
procesų tyrimai 

Tarpdalykinė tyrėjų grupė nagrinėja 
procesus, susijusius su asmenų ir gru-
pių elgesiu jų socialinėse aplinkose. 
Tyrėjai atstovauja fizinių ir socialinių 
mokslų sritims: atlieka sistemų ir etno-
grafinius tyrimus. Empiriniams duome-
nims rinkti, sisteminti ir modeliuoti tai-
koma dinaminių sistemų teorija. Tyrimų 
veiklos apima: sociokultūrinių grupių, 
bendruomenių ir sąjūdžių formavimosi 
ir funkcionavimo procesus; įvairius so-
cialinius kultūrinius procesus, kuriuose 
pastebimos šių procesų dalyvių (vei-
kėjų) sąveikos; longitudinius tyrimus, 
kai tyrinėjami tie patys asmenys bei 
grupės tam tikrais etapais; lyginamuo-
sius grupių elgesio tyrimus; naujų kom-
piuterinių įrankių kūrimą sisteminiams 
socialiniams procesams nagrinėti. Ty-
rėjų grupė yra įgijusi patirties tarptau-
tiniuose Europos projektuose, taip pat 
dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos re-
miamose projektinėse veiklose.

Interdisciplinary Social 
Group Research

The cluster consists of an interdisciplin-
ary group of researchers who investi-
gate processes related to the behavior 
of individuals and groups in their social 
environments. The researchers come 
from physical and social science back-
grounds, principally control systems 
and ethnography, and apply dynamical 
systems theory to the gathering, sys-
tematization, and conceptualization of 
empirical data and modeling. Topics of 
interest include: a) processes of forma-
tion and functioning of sociocultural 
groups, communities and movements, 
b) different social and cultural pro-
cesses, where the interaction of agents 
of these processes are observed, c) lon-
gitudinal research where the same 
group of individuals is studied over an 
extended period of time, d) compara-
tive studies of group behavior, and 
e) the development of new computer 
tools for systematic research in social 
processes. The team of researchers has 
experience in coordinating international 
European projects (FP6) as well as na-
tional projects sponsored by the Lithu-
anian Research Council.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Pastaraisais metais klasteris daug dė-
mesio skyrė akademinio jaunimo mi-
gracijos temai. 2013 m. užbaigtas LMT 
mokslininkų grupių longitudinio tyrimo 
projekto „Akademinio jaunimo migra-
cija“ pirmasis etapas, kuriame anali-
zuota, kaip akademinis jaunimas priima 
sprendimus išvykti studijuoti į užsienį ar 
pasilikti Lietuvoje, kaip nuvykus į naują 
aplinką keičiasi požiūriai. Šia tema su-
rengta diskusija LR Seimo Europos 
informaciniame biure, kurioje dalyvavo 
akademinės bendruomenės nariai, gim-
nazijų, Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Seimo, pramonininkų konfederacijos 
atstovai. Tyrimo rezultatai apibendrinti 
mokslo studijoje „Akademinio jaunimo 
migracija: studijų aplinkos įtaka spren-
dimams“ bei klasterio leidžiamoje me-
tinėje apžvalgoje „Visuomenės grupių 
tyrimai. 2011–2012“. Klasterio tyrėjai 
domisi ir įvairių pasaulėžiūrų visuome-
nės grupių elgesio tyrimais. 2013 m. 
vyko tarptautinė konferencija „Religinis 
paveldas ir turizmas“, kurioje dalyvavo 
mokslininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenki-
jos, JAV ir Japonijos. 2013 m. išleistas 
tarpdisciplininio mokslo darbų leidinio 
„Grupės ir aplinkos = Groups and envi-
ronments“ 3 tomas.
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Results of Research in 2013 »
Recently research at the cluster was focused 
on migration processes of university students. 
The first stage of the Academic Youth Migra-
tion Longitudinal Research Project, sponsored 
by the Lithuanian Research Council, was com-
pleted in 2013. The results show that students 
are strongly attracted by educational program-
mes at foreign universities in contrast to local 
ones. It was found that substantial changes of 
attitude occur with time as persons experience 
their chosen environment. The research results 
are summarized in the scientific study “Acade-
mic Youth Migration: Influences from Learning 
Environment on Students’ Decisions” as well 
as in the Annual Review “Social Groups Rese-
arch. 2011–2012”. Discussions were held on 
the topic in the Lithuanian European Informa-
tion Office of the Seimas, with participation of 
representatives of faculties, gymnasiums, the 
Ministry of Education, the Parliament, as well 
as industry. Moreover, work has been done on 
the behaviour of cultural groups of different va-
lues and religions. An international conference 
on “Religious Heritage and Tourism” was held 
in 2013 with participant researchers from Li-
thuania, Latvia, Poland, the U.S.A. and Japan. 
The interdisciplinary research journal “Groups 
and Environments”, Vol. 3, was published in 
2013.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Abazoriūtė, Kamilė. Pulsuojantis Londono 1. 
skvotų grupiškumas: Lietuvių atvejis // Grupės ir 
aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = 
Groups and environments: interdisciplinary rese-
arch studies. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. ISSN 2029-4182. 2012, nr. 3. P. 7–41. 

Kalėdienė, Agnė. Etninių simbolių raiška ir 2. 
reikšmės jaunimo subkultūrinėse grupėse // 
Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų 
leidinys = Groups and environments: interdiscipli-
nary research studies. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto leidykla. ISSN 2029-4182. 2012, 
nr. 3. P. 131–150.

Kavolis, Tadas. Aktyvumo būsenos skinhedų 3. 
subkultūroje // Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis 
mokslo darbų leidinys = Groups and environments: 
interdisciplinary research studies. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-4182. 
2012, nr. 3. P. 151–171. 

Ramanauskaitė-Kiškina, Egidija, et al. Lietuvos 4. 
akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos 
įtaka sprendimams: mokslo studija / [el. šaltinis]. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 
2013. 68 p. ISBN 9789955129479. 

Ramanauskaitė-Kiškina, Egidija; Vaišnys, 5. 
J. Rimas. Grupė – aktyvi visuomenės ląstelė: 
lietuvių pagonys // Lituanistica. Vilnius: Lietuvos 
mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 
2013, T. 59, nr. 4 (94). P. 284–299. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Doc. dr. Egidija Ramanauskaitė (Kiškina) (vadovė), 
e.kiskina@hmf.vdu.lt
Dr. Aušra Kairaitytė
Dokt. Agnė Kalėdienė
Prof. Ph. D. Rimas Vaišnys (Yale University)

Planuojama konferencija »
2014 11 06 – konferencija „Tarpdisciplininiai 
visuomenės grupių tyrimai”.
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Religijos ir kultūros 
studijos

Klasteris vykdo religijos ir kultūros są-
veikos bei jos raiškos tyrimus. Koncep-
tualūs teoriniai ir empiriniai tyrimai atlie-
kami filosofijos, teologijos, sociologijos, 
antropologijos ir etnologijos mokslų bei 
tarpdisciplininiu požiūriais. Klasterio ty-
rimai apima šiuos reiškinius ir procesus: 
religijos samprata ir jos kaita istorinėje 
perspektyvoje; asmeninės tikėjimo patir-
ties ir religinės tradicijos sąveika; religi-
nių apeigų formavimasis ir transformaci-
jos; religinė ortodoksija ir heterodoksija; 
krikščionybės inkultūrizacija; ekumeninis 
ir tarpreliginis dialogas; nekrikščioniškos 
religijos, religijų sinkretizmas ir kaita. 
Klasterio tyrimų rezultatų sklaida prisi-
deda prie gilesnio šiuolaikinio religijos 
fenomeno apskritai ir krikščionybės bei 
kitų religijų konkrečiai Lietuvoje ir pasau-
lyje suvokimo; klasterio tyrimai naudingi 
sprendžiant religinio tapatumo, verty-
binių orientacijų ir jų įtakos gyvenimo 
būdui klausimus; gali pasitarnauti sie-
kiant giliau suvokti religijos raišką, išple-
čiant religinės tematikos tyrimų lauką ir 
kokybiniais duomenimis papildant (pa-
gilinant) įvairiuose tyrimuose sukauptą 
kiekybinio ir (arba) kokybinio pobūdžio 
informaciją. 

Research in Religion 
and Culture

The cluster aims at prosecuting the 
research on interaction between re-
ligion and culture as universal human 
phenomena and between particular 
religions and cultures. Conceptual the-
oretical research and empirical inquiry 
are pursued appealing to the methodo-
logies and paradigms of philosophy, 
theology, sociology, anthropology and 
ethnology, based on the comparative 
interdisciplinary perspective. 
Main research areas cover these phe-
nomena and processes: (1) the notion 
of religion and its historical transforma-
tions; (2) the interconnection between 
personal belief experience and religious 
tradition; (3) formation and transfor-
mation of religious rituals; (4) religious 
orthodoxy and heterodoxy; (5) incul-
turation of Christianity; (6) ecumenical 
and interreligious dialogue; (7) non-
Christian religions, religious syncretism 
and transformation. 
The dispersion of research results im-
proves the knowledge of the phenome-
non of contemporary religiosity, Christia-
nity and other religions in Lithuania and 
the world. The scientific explorations of 
religion and culture are helpful while en-
countering various problems of religious 
identity, value re-orientation, lack of to-
lerance in society, etc. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasterio tyrimuose daugiau-
siai dėmesio buvo skiriama konceptua-
liems religijotyros ir religijos filosofijos 
klausimams, krikščionybės inkultūraci-
jai, religijų tarpusavio sąveikai ir krikš-
čioniškojo paveldo Lietuvoje tyrimams. 
Klasterio nariai tęsė ir plėtojo pradė-
tus antropologinius, etnologinius bei 
teologinius tyrimus, atskleidžiančius 
krikščionybės inkultūracijos pavidalus 
ir galimybes, jų reikšmę profesiniam 
pašaukimui, pasaulėžiūrai ir savivokai. 
Sociologiniai viešojo religinio diskurso 
tyrimai suteikė naujos empirinės me-
džiagos ir informacijos apie krikščio-
nybės raišką nereliginėse kasdienybės 
erdvėse. Tyrimų rezultatai buvo pri-
statyti mokslinėse publikacijose bei 
nacionalinėse ir tarptautinėse konfe-
rencijose. Etnologinius krikščioniškojo 
paveldo Lietuvoje tyrimus vainikavo 
A. Motuzo mokslo monografija „Kryžių 
kalnas: katalikiška etninė kultūra“. Klas-
terio surengtoje tarptautinėje tarpdis-
ciplininėje konferencijoje „Interreligious 
Dialogue and Religious Syncretism“ 
(2013 m. gegužės 3–4 d.) savo tyrimus 
pristatė religijos tyrinėtojai iš įvairių pa-
saulio šalių. 
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Results of Research in 2013  »
In 2013, the scholars of the cluster proceeded 
and extended the Research on conceptual qu-
estions of religious studies and philosophy of 
religion, inculturation of Christianity, the inter-
relationship of religions and religious heritage 
in Lithuania. The anthropological, ethnological 
and theological investigations revealed the 
contemporary forms of religious inculturation 
and its influence on professional vocation, 
formation of the worldview and the self-re-
ception. The sociological Research of the pu-
blic religious discourse added new empirical 
material and useful information about the 
expression of Christianity in the non-religious 
everyday context. Results of the Research 
were presented at national and international 
conferences and were published in scientific 
journals and books. The scientific monograph 
of A. Motuzas “Hill of Crosses” (“Kryžių kal-
nas: katalikiška etninė kultūra”) crowned his 
ethnological investigations. The international 
interdisciplinary conference “Interreligious Di-
alogue and Religious Syncretism” (3-4 May 
2013) gathered together scholars of religious 
studies from all over the world. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Motuzas, Alfonsas. Kryžių kalnas: katalikiška 1. 
etninė kultūra. Mokslo monografija. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. 180 p. ISBN 
9789955129769.

Budriūnaitė, Agnė. Investigations into mysti-2. 
cism // Spirituality in the 21st century: explora-
tions / Edited by John L. Hochheimer and William 
S. Schmidt. Oxford: Inter-Disciplinary Press. 2013. 
165 p. ISBN 978-1-84888-168-6. P. 39–62.

Danilevičius, Eugenijus. Profesinio pašaukimo 3. 
identifikavimo kompetencijos ugdymas – as-
menybės tiesos apie save pažinimo prielaida // 
LOGOS. 76 (2013).  ISSN 0868-7692. P. 91–100.

Dulskis, Romualdas. Mystical aspirations and 4. 
social responsibility in Christian-Daoist interfaith di-
alogue // European scientific journal. Spec. edition, 
no. 2, 2013.  ISSN 1857-7881. P. 190–196. 

Ulevičius, Benas; Matulevičius, Saulius. 5. 
Anthropology of religion: how the theoretical 
misconceptions predetermine questions that are 
asked and answers that can be given // Soter: 
religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 46 (2013). 
P. 95–108.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Doc. dr. Agnė Budriūnaitė (vadovė), 
a.budriunaite@hmf.vdu.lt
Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas

Prof. dr. Eugenijus Danilevičius
Doc. dr. Živilė Advilonienė
Doc. dr. Benas Ulevičius

Prof. dr. Romualdas Dulskis
Dr. Aušra Kairaitytė
Doctoral student Ieva Rudžianskaitė
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Praktinės filosofijos 
tyrimai

Praktinės filosofijos ir tyrimų klasteris 
plėtoja modernius kritinės teorijos ir 
fenomenologijos tyrinėjimus, kurie ap-
rėpia šiuolaikinį „Kritinės teorijos“ są-
jūdį ir fenomenologiją, susijusių mokslų 
analizę ir kritiką, politinių teorijų ir pro-
cesų diskusiją, kultūros ir religijos patir-
čių interpretacijas. Klasterio tikslas yra 
plėtoti socialiniams, humanitariniams 
ir gamtos mokslams reikšmingus filo-
sofinius tyrinėjimus ir kartu formuoti 
kritinės teorijos ir fenomenologijos 
tyrinėjimų mokyklas. Kviečiama plėsti 
kritinį, tarpdisciplininį dialogą su istori-
jos, literatūros, teologijos, etnologijos, 
antropologijos, sociologijos, politikos, 
viešojo administravimo, komunikacijos, 
menotyros, fizikos, biologijos, ekologi-
jos, medicinos mokslininkais, kartu su 
jais dalyvauti įvairiuose praktiniuose 
projektuose. 

Inquiries of Practical 
Philosophy

The cluster of Practical Philosophical 
Research conducts modern inquiries 
in Critical Theory and Phenomenology. 
Research covers contemporary “move-
ment” of Critical theory, Phenomeno-
logy, analysis and critique of related 
sciences, discussion on political the-
ories and processes, interpretations 
of cultural and religious experiences. 
The aims of the Cluster are: to pro-
vide philosophical research that could 
be important not only for philosophy 
but also for humanities, and the social 
and natural sciences; to form schools 
of Critical theory and Phenomenology 
in Lithuania. We invite an expansion of 
critical and interdisciplinary dialogue 
with representatives of history, lite-
racy, ethnology, cultural anthropology, 
theology, sociology, political sciences, 
public administration and communi-
cation, art critique, physics, biology, 
ecology, medicine, and participate with 
them in different projects. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Organizuotos konferencijos:
2013 07 13–15 VDU vyko tarptautinė 
konferencija „Gyvenimas ir fenomeno-
logija, minint Algio Mickūno 80-metį // 
Life and Phenomenology, Celebrating 
Algis Mickūnas at 80“.
2013 10 23 – seminaras „Polish and 
Lithuanian Experience in anti-commu-
nist dissent“. 
2013 11 14 VDU organizuotas G. Ma-
žeikio knygos „Įsikitinimai: sąmonin-
gumo metamorfozės“ pristatymas.
2013 10 01–2013 12 22 vyko semi-
naras magistrantams ir doktorantams 
„P. Sloterdijko filosofijos tyrimai“.
Kviestinio Zagrebo universiteto lekto-
riaus Josipo Zanki paskaitų ciklas „Kri-
tinės teorijos ir Balkanų tema“.
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Results of Research in 2013  »
Conferences: International conference: Gyve-
nimas ir fenomenologija: minint Algio Mickūno 
80-metį // Life and Phenomenology: Celebra-
ting Algis Mickūnas at 80. Liepos 13-15, Vy-
tautas Magnus University. 
Seminar: Polish and Lithuanian Experience in 
anti-communist dissent. October 23, 2013.
Presentation of G. Mažeikis‘ monograph: “Įsi-
kitinimai: sąmoningumo metamorfozės” (Self-
otherings: metamorphosis of consciousness, 
VMU, 2013 11 14).
Researches and seminars on P. Sloterdijk‘s 
philosophy (free seminar for postgraduate and 
PhD students) 2013 10 01 – 2013 12 22.
Josip Zanki, invited lecturer (Zagreb university) 
lectures on Critical Theory and the Balkans.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Mažeikis, Gintautas. Įsikitinimai: sąmonin-1. 
gumo metamorfozės / Gintautas Mažeikis. 
Kaunas : Kitos knygos, 2013. 438 p. ISBN 
9786094271304.

Mickūnas, Algis. Accessing social theory 2. 
through civilization // Problemos: mokslo darbai. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-
1126. T. 82, 2012. ISSN 1392-1126. P. 70–84.

Jonkus, Dalius. Subjektyvumas, savipatirtis 3. 
ir anonimiškumas // Problemos: mokslo darbai. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-
1126. T. 84, 2013, p. 60–71. 

Mažeikis, Gintautas. Protestas ir distribucija: 4. 
Femen ir Pussy Riot atvejai // Politologija. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. 
2013, nr. 1 (69), p. 30-61. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. dr. Gintautas Mažeikis (vadovas), 
g.mazeikis@pmdf.vdu.lt 
Prof. dr. Dalius Jonkus 
Dr. Jurga Jonutytė 

Prof. dr. Algis Mickūnas 
Doc. dr. Marija Oniščik 
Doc. dr. Gediminas Karoblis 
Doc. dr. Mindaugas Japertas 

Future events »
November, 2014 International seminar „Rituals of 
public communication of Soviet Times 1964–1982“. 
April, 2015, COST conference „Politics of memory“. 
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Daugiakultūriškumo 
ir kalbos kaitos 
tyrimai globalizacijos 
kontekste

Klasterio tikslai – analizuoti kalbos ar 
kalbų vartojimo ypatybes, kalbos siste-
mos pokyčius, susijusius su globaliza-
cija ir atskleidžiančius kalbos (šnekos) 
įvairovės stabilumo fenomeną; tirti kal-
bos raidos ypatumus daugiakalbėje vi-
suomenėje, aprašyti tipinę ir sutrikusią 
lietuvių kalbos raidą, lyginti su kitomis 
kalbomis.
Vienas iš klasterio tikslų – įvertinti glo-
balizacijos, daugiakultūriškumo, imigra-
cijos ir emigracijos poveikį šiandienei 
kalbos situacijai, kalbos kitimui ir kalbos 
raidai, tirti ir analizuoti klausimus, susi-
jusius su kalbos politika; identifikuoti 
ir analizuoti su daugiakultūriškumu ir 
daugiakalbyste susijusias problemas 
Lietuvoje ir Europoje, rengti psicholin-
gvistinius eksperimentus, sociolingvis-
tines apklausas, skirtas kalbos daugia-
kultūrėje visuomenėje tyrimams.

Research on 
Multiculturalism and 
Language Change in the 
Context of Globalization

The scholarly research in the cluster 
spreads over the following research 
areas: analysis of characteristic featu-
res of languages and their use, investi-
gation of changes in language systems 
under the influence of globalization 
which, at the same time, reveal the 
phenomenon of variability-stability in 
the langue/parole dichotomy. In their 
research, scholars focus on the deve-
lopment of specific features of langu-
age in a multilingual society, describe 
typical developments of the Lithuanian 
language and compare/contrast them 
with other languages. 
One of the aims of the cluster’s rese-
arch is to evaluate the impact of globa-
lization, multiculturalism, immigration 
and emigration on the change and de-
velopment of languages as well as to 
investigate issues of language policy; 
to identify language-related issues in 
Lithuania brought about by multicultu-
ralism and multilingualism and discuss 
them in the context of European atti-
tudes, as well as to carry out psycho-
linguistic experiments and sociolinguis-
tic interviews devoted to the analysis 
of spoken language in a multicultural 
society.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Baigtas vykdyti nacionalinis projektas 
„Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio ste-
bėjimo tekstyno formavimas” (2012–
2013 m.). Apdorota 80 val. garso įrašų, 
sukauptų ilgalaikio kalbos stebėjimo 
metodu, ištirta, kaip per pastaruosius 
dešimtmečius kito mažų vaikų ir su jais 
bendraujančių suaugusiųjų kalba.
Baigtas vykdyti tarptautinis projektas 
COST IS0804 „Kalbos sutrikimų dia-
gnostika daugiakalbėje visuomenėje” 
(2008–2013 m., finansuotas EK). Lie-
tuvių kalbai sukurtos (adaptuotos) ir 
išbandytos kalbos raidos diagnostinės 
priemonės.
Įsitraukta į tarptautinį projektą COST 
IS1208 (2013–2017, finansuojamas 
EK), kurio metu kuriamos ir išbando-
mos kalbos diagnostinės ir korekcinės 
priemonės.



  »41

http://www.vdu.lt/lt/mokslas/mokslo-ir-tyrimu-klasteriai/humanitariniu-mokslu-klasteriai/ »

Results of Research in 2013  »
Projects completed in 2013:
- The national project “The formation of Lithu-
anian child speech longitudinal corpus”(2012–
2013, financed by the Lithuanian Research 
Council). 80 hours of voice recordings of longi-
tudinal data were processed and analysed to 
identify how child-directed speech of adults 
has changed over the last decades. 
- The COST IS0804 “Language Impairment 
in a Multilingual Society: Linguistic Patterns 
and the Road to Assessment” (2008–2013, 
financed by the EU). The project enabled the 
research group to design, adapt, and pilot 
diagnostic tests for assessing child language 
development. 
New projects: The international project COST 
IS1208 (2013–2017, financed by the EU). It 
aims to create and test different means for the 
diagnosis and treatment of language disorders.
Members of the research cluster participated 
in the following international conferences: 
- The agents and artefacts of vernacular li-
teracy practices in late pre-modern Europe. 
Humboldt University, Berlin.
- 46th Annual Conference Societas Linguistica 
Europaea. Split, Croatia.
- ISB9 9th International Symposium on Bilin-
gualism. Singapore.
- 58th International Linguistic Association. An-
nual Conference. New York, USA.
- EAAL 12th Annual Conference Words in the 
Language System, in Use and in Applications. 
Tallinn.

- Child Language Impairment in Multilingual 
Contexts. Krakow.
- ISCA 24th Annual Conference INTERSPEECH. 
Lion.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Gagarina, Natalia; Klop, Daleen; Kunnari, Sari; 
Tantele, Koula; Välimaa, Taina; Balčiūnienė, Ingrida; 
Bohnacker, Ute; Walters, Joel. MAIN: multilingual 
assessment instrument for narratives. Part 1 / 
Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft. 
Berlin: ZAS, 2012. 140 p.
2. Tribushinina, Elena; Bergh, Huub van den; 
Kilani-Schoch, Marianne; Aksu-Koç, Ayhan; Daba-
šinskienė, Ineta; Hrzica, Gordana; Korecky-Kröll, 
Katharina; Noccetti, Sabrina; Dressler, Wolfgang. 
The role of explicit contrast in adjective acquisition: 
a cross-linguistic longitudinal study of adjective 
production in spontaneous child speech and 
parental input // First language. London: Sage pu-
blications. ISSN 0142-7237. Vol. 33, iss. 6, 2013. 
P. 594–616. 
3. Tamošiūnaitė, Aurelija. Lithuanian on both sides 
of the Atlantic: toward the “intended” standard // 
Poznan studies in contemporary linguistics. Poz-
nan: De Gruyter. ISSN 1897-7499. Vol. 49, iss. 3, 
2013. P. 335–380. 
4. Tamošiūnaitė, Aurelija. Ego-documents in 
Lithuanian: Orthographic identities at the turn 
of the twentieth century // Touching the past: 
studies in the historical sociolinguistics of ego-
documents / Eds. Marijke J. van der Wal, Gijsbert 
Rutten. Amsterdam: John Benjamins B. V., 2013. 
ISBN 9789027200808. P. 225–242.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. Ineta Dabašinskienė (vadovė), 
i.dabasinskiene@hmf.vdu.lt
Doc. dr. Vilma Makauskienė
Doc. dr. Jūratė Ruzaitė

Dr. Ingrida Balčiūnienė
Dr. Laura Čubajevaitė
Dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Dr. Aurelija Tamošiūnaitė
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Pilietiškumas ir 
tapatumas šiuolaikinėje 
visuomenėje

Klasterio tikslai yra tirti pilietiškumo ap-
raiškas įvairiose Lietuvos gyvenimo sri-
tyse, socialinio ir pilietinio dalyvavimo, 
naujų socialinių tapatybių konstravimo 
modelius, lyčių santykių ir lyčių (ne)lygy-
bės institucionalizacijos būdus, socialinės 
atskirties grupių (iš)gyvenimo patirtis, jų 
įgalinimo strategijas bei socialinės san-
glaudos stiprinimo procesus. Tyrimai at-
skleidžia visuomenės narių socialinio ir 
pilietinio dalyvavimo įvairiuose Lietuvos 
visuomenės kontekstuose sunkumus, 
galimybes ir pokyčius; padeda nustatyti 
tapatybės konstravimo modelius ir jos 
raiškos būdų įvairovę kintančiomis kul-
tūrinėmis, ekonominėmis ir politinėmis 
sąlygomis; leidžia identifikuoti šių dienų 
pokyčių visuomenėje socialinę atskirtį 
patiriančias grupes ir aiškintis šios atskir-
ties priežastis bei išgyvenimo strategijas. 
Mokslininkai ne tik rengia rekomendacijas 
apie tai, kaip mažinti socialinę atskirtį ir 
užtikrinti pilietinį įvairių socialinių grupių 
dalyvavimą ir aktyvumą, bet ir numato 
socialinės atskirties grupių įgalinimo prie-
mones, vertina socialinių paslaugų kokybę 
ir analizuoja socialinės gerovės politiką. 
Atliekamų tyrimų rezultatai ypač aktu-
alūs užimtumo, lygių galimybių, skurdo 
mažinimo, sveikatos, švietimo, šeimos, 
tautinės tapatybės politikos formavimu ir 
vykdymu tiesiogiai užsiimančioms vietos, 
nacionalinėms ir tarptautinėms instituci-
joms.

Citizenship and 
Identity in Modern 
Society

The research conducted in this cluster 
reveals the difficulties, opportunities 
and changes in social and civic par-
ticipation in different social contexts 
in Lithuania; it contributes to the un-
derstanding of the models of identity 
construction and their diversity within 
changing cultural, economic and po-
litical conditions; it helps to identify 
groups that encounter social exclu-
sion in contemporary society, to learn 
about the reasons for their exclusion 
and to investigate their strategies of 
survival. Researchers in this cluster 
have published numerous studies, 
have participated in a great number of 
research projects and have prepared 
recommendations on how to reduce 
social exclusion and to ensure civic 
participation and vitality of different 
social groups. They have also devel-
oped measures for empowering so-
cially excluded groups, assessing the 
quality of social services and analyzing 
policies of social welfare. Results of 
the research in this cluster are particu-
larly significant for the local, national 
and international institutions directly 
engaged in the formation and execu-
tion of policies related to employment, 
equal opportunities, poverty reduction, 
health, family and national identity.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasterio mokslininkai daugiau-
siai dėmesio skyrė socialinės atskirties, 
sveikatos apsaugos, slaugos ir socialinio 
įgalinimo problemoms tyrinėti. Įgyven-
dinti ir toliau įgyvendinami projektai „So-
cialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas 
pokyčių Lietuvoje“, „Mediciniškai nepa-
aiškinami negalavimai: iššūkiai Lietuvos 
pirminės sveikatos priežiūros sistemai“, 
„Kriminalinis vyriškumas Lietuvos patai-
sos namuose: formos, kaita, alternatyvų 
paieškos“ ir kt. Juose analizuojamos 
struktūrinės (materialinės) socialinės at-
skirties priežastys, socialinės politikos 
poveikis subjektyviai suvokiamai rizikos 
grupių socialinei atskirčiai, ištirta rizikos 
grupių atskirties įtaka jų tapatybei ir soci-
aliniam dalyvavimui. Daug dėmesio skirta 
socialinių grupių, kurios yra pažeidžiamos 
dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, 
negalios, rasės ar etninės priklausomy-
bės, religinių įsitikinimų bei socialinės pa-
dėties analizei. Minėtuose projektuose ne 
tik išplėsta kokybinės informacijos apie ri-
zikos grupių socialinę atskirtį bazė, bet ir 
taikytos inovatyvios socialinės įtraukties 
ir socialinio dalyvavimo strategijos. 

Results of Research in 2013 »
In 2013, researchers of the cluster fo-
cused on the issues of social exclusion, 
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public health, care and social inclusion. The re-
search projects “Social Exclusion and Social 
Participation in Transitional Lithuania”, “Medi-
cally Unexplainable Illnesses: Challenges to 
the System of Primary Care in Lithuania,” 
“Criminal Masculinity in Lithuanian Prisons: 
Forms, Change and Search for Alternatives” 
and others were conducted. These projects 
examined both structural/material causes of 
exclusion and the influence of social policies 
to social exclusion of risk groups and the im-
pact of their exclusion on their identity and 
social participation. Much attention was paid 
to social groups at risk including homeless, 
women and men socially excluded because 
of their social status and gender, religious 
minorities and persons with chronic diseases. 
These research projects expanded both qu-
alitative and quantitative information about 
social exclusion in Lithuania and used the 
innovative strategies of social inclusion and 
participation. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Imbrasaitė, Jūratė. Parama demokratijai ir 1. 
piliečių dalyvavimas Lietuvoje. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2013. 255 p. ISBN 
9789955129424.

Tereškinas, Artūras. Popkultūra: jausmų istori-2. 
jos, kūniški tekstai. Kaunas: Kitos knygos, 2013. 
202 p. ISBN 9786094271342.

Legkauskas, Visvaldas. Vaiko ir paauglio psi-3. 
chologija: šiandienos iššūkiai. Vilnius: Vaga, 2013. 
160 p. ISBN 9785415023066.

Eidukevičiūtė, Julija. Family social work practices 4. 
in the context of transitional Lithuanian society. 
Rovaniemi: Lapland University Press, 2013. 230 p. 
ISBN 9789524846165. 

Ruškus, Jonas; Kiaunytė, Asta. Facing conflict: 5. 
patterns of relationships amongst Lithuanian 
social workers in the workplace and the role of 
supervision // European journal of social work. 
London: Routledge, 2013, Vol. 16, no. 5. ISSN 
1369-1457. P. 671–688. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Prof. dr. Artūras Tereškinas (vadovas), a.
tereskinas@smf.vdu.lt
Doc. dr. Milda Ališauskienė
Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė

Prof. dr. Jonas Ruškus
Doc. dr. Ilona Tamutienė
Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė
Dokt. Julija Eidukevičiūtė

Future events »
November 2014 I– nternational conference 
“Social Exclusion and Social Participation in 
Contemporary Europe“.
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Asmens psichosocialinis 
funkcionavimas ir 
psichologinės jo 
gerinimo galimybės 
organizacijose, ugdymo 
ir sveikatos institucijose

Klasteryje vykdomus tyrimus galima su-
skirstyti į 5 sritis: psichologinių ir elgesio 
veiksnių, prisidedančių prie ligos išsivys-
tymo, sveikatos stiprinimo ir sergan-
čiųjų reabilitacijos sėkmingumo, tyrimai; 
subjektyvi gyvenimo kokybė ir gerovė: 
priežastingumo ir sąveikos su biopsicho-
socialiniais veiksniais analizė; vaikų, pa-
auglių ir suaugusiųjų tabako, alkoholio ir 
kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų 
vartojimo, savižudiško ir kitokio rizikingo 
elgesio psichologinių ir socialinių priežas-
čių bei pasekmių analizė ir prevencijos 
priemonių efektyvumo tyrimai; įvairaus 
amžiaus asmenų psichosocialinės raidos, 
adaptacijos, mokymo(si) proceso efek-
tyvumo ir juos nulemiančių socialinių bei 
kognityvinių veiksnių analizė; žmogiškųjų 
išteklių valdymo psichologinė analizė bei 
ekonominės gerovės psichologinių prie-
laidų tyrimai.

Psychosocial Functioning 
of an Individual and 
Psychological Possibilities 
of its Improvement 
in Organizations and 
Institutions of Education 
and Health

The cluster’s research is performed in 
the five directions as follows:
Investigation into psychological and 
behavioural factors, related to disease 
development, successful health pro-
motion and rehabilitation.
Subjective quality of life and well-being: 
analysis of its causality and interrela-
tion with biopsychosocial factors. 
Analysis of psychological and social cau-
ses and outcomes of tobacco, alcohol 
and other addictive substance consump-
tion as well as other suicidal and risky 
behaviour, and investigation into the 
effectiveness of preventive measures in 
child, adolescent and adult populations. 
Analysis of psychosocial development, 
adjustment, and the effectiveness of te-
aching and learning process, as well as 
predisposing social and cognitive factors, 
in individuals of various age groups.
Psychological analysis of human re-
source management and investigation 
into psychological incentives of econo-
mical well-being. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Pagrindinės organizuotos konferencijos: 
XI ir XII tarptautiniai simpoziumai „Re-
cent Research Topics in Psychology: In-
ternational Experience“ (VDU, Nebraskos 
universitetas Kernyje, Juodųjų kalnų vals-
tybinis universitetas).
IV mokslinė-praktinė konferencija „Verslas 
ir psichologija: (ne)suderinama?“ (VDU, 
MRU).
Vykdyti projektai:
 „Psichofiziologinės įtampos mažinimo 
metodų efektyvumo įvertinimas stu-
dentų populiacijoje“. Paraiška pagal LMT 
kvietimą Mokslininkų grupių projektams 
finansuoti.
„Lietuvoje ir emigracijoje gyvenančiųjų 
psichologinės gerovės skirtumai: asmens 
ir aplinkos sąveika“. Paraiška pagal LMT 
kvietimą Mokslininkų grupių projektams 
finansuoti.
Apgintos disertacijos:
Milda Astrauskaitė „Individualūs ir situaci-
niai veiksniai, kaip subjektyviai suvokiamų 
patyčių darbe rizikos ir saugos elemen-
tai“.
Evelina Viduolienė „Motinystės streso ir 
stresogeninių aplinkybių šeimos gyvenime 
reikšmė vaiko emocinių ir elgesio sunkumų 
kitimui vienerių metų laikotarpiu“.
Jolita Jonynienė „Gyvenimo stilius ir tėvų 
mokymo programos STEP efektyvumas 
auklėjimo stiliui ir suvokimui apie vaiko el-
gesį“.

Results of Research in 2013 »
Main conferences organized in 2013: 
XI and XII international symposiums 
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“Recent Research Topics in Psychology: In-
ternational Experience”. VMU, University of 
Nebraska at Kearney, Black Hills State Uni-
versity.
IV Scientific-practical conference “Business 
and psychology: do (not) match?”. VMU, 
MRU.
Implemented projects:
 “Efficiency Evaluation of Psychophysiological 
Tension Reduction Techniques in Students 
Population” Application for Lithuanian rese-
arch council under the program of Resear-
chers’ group projects
“Well-Being of Lithuanian emigrants and non-
emigrants: personality and environment inte-
raction”. Application for Lithuanian research 
council under the program of Researchers’ 
group projects 
Defended dissertations:
Milda Astrauskaitė “Individual and situational 
factors as potential risks and deterrents of 
perceived exposure to workplace bullying”
Evelina Viduolienė “The role of maternal par-
enting stress and stressful circumstances on 
the fluctuations in the child‘s emotional and 
behavioral problems within period of one 
year”
Jolita Jonynienė “Lifestyle dynamics and effi-
cacy of systematic training for effective par-
enting (STEP) on parenting style and percep-
tion of child behavior”

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Endriulaitienė, Auksė, et al. Lietuvių rizikingas 1. 
vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiks-
niai: monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo univer-
sitetas, 2013. 304 p. ISBN 9789955129806.

Šeibokaitė, Laura, et al. Predicting the future 2. 
driving style of novice drivers: the role of self-eva-
luation and instructors’ ratings following driver 
training // Driver behaviour and training. Vol. 6 / 
Eds. Lisa Dorn, Mark Sullman. Farnham: Ashgate 
Publishing Limited, 2013. ISBN 978147241694. 
P. 127–137.

Perminas, Aidas; Viduolienė, Evelina. The 3. 
Lithuanian version of the parenting stress index 
(psi): a psychometric and validity investigation // 
European scientific journal. Macedonia: European 
scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 9, 
no. 20, 2013. P. 66–80. 

Kovalčikienė, Kristina; Bukšnytė-Marmienė, 4. 
Loreta. Thinking styles and professional choise 
satisfaction of social profile students: implications 
for academic achievements in university // Psycho-
logy research. Chicago: David Publishing Company. 
ISSN 2159-5542. Vol. 3, no. 1, 2013. P. 40–51. 

Kalasūnienė, Loreta, et al. Heredity of cognitive 5. 
functions and personality in twins // Medicina. 
Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 
ISSN 1648-9233. T. 49, nr. 7, 2013. P. 54–61. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Doc. Aidas Perminas (vadovas), 
a.perminas@smf.vdu.lt
Dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Doc. dr. Auksė Endriulaitienė
Doc. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė

Doc. dr. Albina Kepalaitė
Dr. Aistė Pranckevičienė
Dr. Rasa Markšaitytė
Doc. dr. Liuda Šinkariova
Dr. Laura Šeibokaitė
Prof. dr. Antanas Goštautas

Future events »
November 2014 – 14th International Symposium 
“Recent Research Topics in Psychology: International 
Experience”.
2014 11 07 – V mokslinė-praktinė konferencija „Socialiai 
atsakinga organizacija: psichologijos perspektyva“.
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Mokymosi visą 
gyvenimą tyrimai

Klasterio tikslas – atsižvelgiant į moky-
mosi visą gyvenimą tyrimų rezultatus, ap-
imančius visą švietimo sistemą, tobulinti 
ir plėtoti mokymo (studijų) turinio projek-
tavimo, švietimo kokybės, karjeros projek-
tavimo, suaugusiųjų mokymosi, mokytojų 
(andragogų) rengimo ir e. mokymosi me-
todologijas, modeliuoti mokymosi (studijų) 
kokybės vertinimo bei švietimo kokybės 
valdymo sistemas. Pagrindinės tyrimų sri-
tys yra kelios. 
Suaugusiųjų mokymasis. VDU edukolo-
gijos srities tyrimai pasižymi išskirtinumu 
ir kryptingumu suaugusiųjų mokymosi 
(andragogikos) srityje, tiriant mokymosi 
strategijas ir aplinkas, profesionalizaciją, 
žmonių išteklius mokantis veikloje ir iš 
patirties, pilietiškumą ir karjeros plėtotę, 
darbo rinkos ir mokymosi potencialo san-
glaudą. 
Profesinio rengimo tyrimai. Iš svarbesnių 
tyrimų temų galima išskirti pirminio ir tęs-
tinio profesinio mokymo prieinamumo ir 
perimamumo tyrimus, profesinio rengimo 
kaitos ir nacionalinės bei tarptautinės 
profesinio rengimo politikos tyrimus, pro-
fesijų ir kvalifikacijų, nacionalinių kvalifika-
cijų sistemų ir sąrangų tyrimus. 
Technologijomis grįstas mokymas(is). 
VDU edukologai, bendradarbiaudami su 
Europos mokslininkais, tiria informacines-
komunikacines technologijas profesinio 
rengimo ir suaugusiųjų švietimo srityse, 
teikia rekomendacijas įmonėms ir mokslo 
organizacijoms, taikančioms technologijo-
mis grįstą mokymą(si). 

Research in Lifelong 
Learning

The goal of the cluster is to develop 
methodologies of teaching design, qual-
ity in education, career design, adult 
learning, teacher/andragogue training 
and e-learning, to model systems of 
quality assessment in learning/studies 
and quality assurance in education buil-
ding on research results in lifelong lear-
ning at all levels of the education sys-
tem. The main fields of research are:
Adult learning. VMU research in edu-
cation is known for its purposeful con-
tinuity in the field of adult learning (an-
dragogy). The research investigates the 
topics of learning strategies, learning 
culture, professionalization, experiential 
learning, career development, active citi-
zenship, human resource development.
Vocational training. Research in this 
field includes topics of accessibility 
and continuity of initial and continuous 
vocational training, development of 
vocational training, national and in-
ternational vocational training policy, 
vocational and qualification systems, 
national qualification frameworks.
Technology enhanced learning. VMU 
researchers investigate the applica-
tion of information and communication 
technologies (ICT) in higher, adult and 
continuous education, provide recom-
mendations for technology enhanced 
learning in companies and other lear-
ning organizations. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Leidžiami du mokslo žurnalai, referuojami 
tarptautinėse duomenų bazėse: „Profesi-
nis rengimas: tyrimai ir realijos“ ir „Aukš-
tojo mokslo kokybė“. Laimėti visuotinės 
dotacijos mokslo projektai: „Suaugusiųjų 
bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų 
ir plėtros platforma“ (VP1-3.1-ŠMM-07-
K-03-073, vadovas: Vidmantas Tūtlys, 
koordinatorė Genutė Gedvilienė); „Tech-
nologijomis grįsto mokymosi turinio inte-
gracija į organizaciją“ (vadovė M. Terese-
vičienė, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045). 
Baigti LMT du mažų grupių moksliniai 
projektai ir pateiktos dvi paraiškos nau-
jam konkursui.
Organizuota mokslinė studentų konfe-
rencija „Aktualios ugdymo problemos 
akademinio jaunimo tyrimuose“, kurioje 
dalyvavo visų studijų pakopų studentų. 
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Results of Research in 2013  »
Scientific journals of the cluster refereed in 
international databases: “Vocational Educa-
tion: Research and Reality” and “The Quality 
of Higher Education”.
In 2013 the Global Grant Measure was 
awarded to these scientific projects: “Deve-
lopment of Competences for Information 
Society in the adult Education in Lithuania: 
Policies, Challenges and Prospects” (VP1-3.1-
ŠMM-07-K-03-073, manager Assoc. Prof. Dr. 
Vidmantas Tūtlys, coordinator Prof. Dr. Ge-
nutė Gedvilienė) and “Technology enhanced 
learning curriculum integration into an orga-
nization” (manager Prof. Habil. Dr. Margarita 
Teresevičienė, No. VP1-3.1-SMM-07-K-03-
045). Two other Lithuanian Research Council 
(LMT) small group projects have recently been 
implemented, two other applications for re-
search funding were submitted.
The cluster organized a scientific student 
conference “Relevant Education Issues in 
Academic Youth Research” for students and 
young researchers from all study levels. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Žydžiūnaitė, Vilma, et al. Leadership styles in 1. 
ethical dilemmas when head nurses make decisi-
ons // International nursing review. Oxford: John 
Wiley and Sons. ISSN 0020-8132. Vol. 60, iss. 2, 
2013. P. 228–235. 

Stasiūnaitienė, Eglė, et al. Universitetų sociali-2. 
nių mokslų studijų absolventų įsidarbinimas: iššū-
kiai ir realijos. Panevėžys: Smalta, 2013. 209 p.

Gedvilienė, Genutė; Karasevičiūtė, Salomėja. 3. 
Senior Adults‘ Participation in Volunteering. Rese-
arch Study. Vytautas Magnus University, 2013. 
11 p. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Prof. dr. Laima Sajienė (vadovė),  
l.sajiene@smf.vdu.lt
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Prof. dr. Genutė Gedvilienė

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis
Doc. dr. Vidmantas Tūtlys
Doc. dr. Aušra Rutkienė
Doc. dr. Airina Volungevičienė
Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė
Dr. Ilona Tandzegolskienė

Planuojamos konferencijos »
2014 11 – konferencija „Sistemoteorinės pro-
fesinio rengimo kaitos dimensijos“ (Šv. Ignaco 
Lojolos kolegija).
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Europos viešoji erdvė: 
politika, komunikacija, 
diskursas

Mokslinių tyrimų klasterio centre: Euro-
pos demokratijos problemų tyrimai, stu-
dijos, apimančios žiniasklaidos vaidmenį 
demokratizacijos procesuose, europinės 
tapatybės formavimosi bei jos transfor-
macijų vertinimai, skirtingų Rytų ir Vidurio 
Europos valstybių politinių bei sociokultū-
rinių kontekstų analizė, naujų pilietinio ir 
politinio dalyvavimo galimybių paieškos. 
Didelės įvairių sričių mokslininkų grupės 
darbuose susijungia įvairūs pagrindinio 
mokslinio objekto – Europos viešosios 
erdvės – tyrimo požiūriai: politologinis, 
sociologinis, kultūrologinis, diskursyvusis, 
žurnalistinis, regionistinis, tranzitologinis, 
socioekonominis bei filosofinis. Klasteris 
įkurtas 2008 m., tačiau į jį susibūrusių 
įvairių socialinių mokslų krypčių atstovų 
(politologų, sociologų, komunikacijos bei 
žiniasklaidos tyrėjų) patirtis, plėtojant 
tarptautinius šios problematikos tyri-
mus, siekia jau daugiau nei dešimtmetį. 
Šiuo metu klasteris vienija 41 Politikos 
mokslų bei diplomatijos fakulteto ir So-
cialinių mokslų fakulteto mokslininką bei 
doktorantą. Per pastaruosius šešerius 
metus ši tyrėjų grupė paskelbė beveik 
200 mokslo darbų, suorganizavo dau-
giau nei 40 mokslo renginių, klasterio te-
matika parengta bei apginta 20 daktaro 
disertacijų.

European Public Sphere: 
Politics, Communication, 
Discourse

The idea of the European Public Sp-
here – of media-sustained imaginary 
spaces where all of the diversities and 
commonalities of multicultural Europe 
are expressed and celebrated – is an 
appealing and thought-provoking con-
cept and one that continuously at-
tracts the attention of scholars, policy-
makers, writers, and journalists from 
all over Europe. Therefore, the goal of 
the research cluster is to find commo-
nalities and intersections among those 
very diverse fields of Europeanization 
studies ranging from journalism, com-
munication studies and identity issues, 
to regional studies, comparative poli-
tics and international relations. At the 
same time, this research perspective 
seeks to address new questions and 
includes these into the comparative re-
search agenda. It is one of the biggest 
and most productive research groups 
at the university: in the last six years, 
almost 200 scientific publications were 
published, more than 40 conferences 
and seminars organized and 20 PhD 
dissertations defended. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų objektą 
ir sritis klasteryje išsiskiria dvi aktyvių 
mokslininkų grupės: viešosios komunika-
cijos bei žurnalistikos ir politikos mokslų 
tyrėjai. 
Pirmoji mokslininkų grupė 2013 m. toliau 
gilinosi į skirtingų Europos žinia sklaidos 
sistemų bei žurnalistinių kultūrų paži-
nimą, ypač daug dėmesio sutelkė į Rytų 
ir Vidurio Europos (RVE) regioną. Balan-
džio 26–27 d. drauge su tinklu ECREA 
RVE ir Baltijos šalių žiniasklaidos tyrėjų 
asociacija (BAMR) VDU suorganizuota 
6-oji tarptautinė žiniasklaidos konferen-
cija „CEECOM 2013: Medijų takumas, fra-
gmentacija ir individualizmo sklaida Rytų 
ir Vidurio Europoje“. 
Antrosios mokslininkų grupės svarbiau-
sias tikslas – ištirti tarptautinės, ES ir na-
cionalinės politikos sąryšius lyginamuoju 
aspektu. Tyrimo objektas apima tarptau-
tinės, regioninės ir nacionalinės politikos 
tyrimus. 2013 m. įgyvendintas tarptau-
tinis projektas „Lietuvos ir Baltarusijos 
nacionalinės tapatybės ypatumai Euro-
pos integracijos kontekste: tapatumai ir 
skirtumai“ (vad. prof. R. Jasiulevičienė) ir 
publikuota kolektyvinė monografija. 
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Results of Research in 2013 »
Two broader research perspectives can be 
identified in the cluster “European Public Sp-
here – Politics, Communication, Discourse” 
and those are – European Comparative Media 
and Communication Research, and European 
Political Science Studies. 
In 2013, media and communication resear-
chers took part in 5 international research 
projects, two volumes of the international 
journal “Media Transformations” were publis-
hed. On April 26–27, together with the CEE 
Network at ECREA and the Baltic Association 
for Media Research (BAMR) they organized 
the 6th International Conference on Media in 
CEE entitled “Liquidity, Fragmentation, and In-
dividualization in the Mediascape”. The focus 
was on CEE, its social and cultural transfor-
mations, communication cultures and chan-
ges, its media, and its journalisms.
The international research project “Peculiari-
ties of Lithuania’s and Belarus National Iden-
tity in the Context of European Integration: 
Similarities and Differencies” was finalized in 
2013. As a result the collective monograph 
was published.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Balčytienė, Auksė. The value of change, or 1. 
how to manage uncertainty in contemporary 
communications // Glowacki, M. and Jackson, 
L. (Eds.). Public Media Management for the 
Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and 
Interaction. London: Routledge, 2013. ISBN 978-
0415843256. P. 21–40.

Baločkaitė, Rasa. The troubled landscapes of 2. 
the Soviet media: dictators as celebrities, foreign 
broadcasts, shadow medias, and propaganda 
taken for fun // Media’s role in the Socialist era / 
Editor S. Coban. Kiel: Amani International Publis-
hers, 2013. ISBN 9783938054505. P. 1–3.

Mažeikienė, Natalija;  Juraitė, Kristina. Propa-3. 
ganda, critical media literacy and participation: 
tracing memories of the Soviet media // CM: 
časopis za upravljanje komuniciranjem = Commu-
nication management quarterly. Novi Sad, Serbia: 
CDC – Centar za usmeravanje komunikacija. ISSN 
1452-7405. Vol. 30, 2014. P. 79–104.

Sužiedėlis, Saulius; Liekis, Šarūnas. Conflicting 4. 
memories: the reception of the holocaust in Lithua-
nia // Bringing the dark past to light: the reception 
of the holocaust in postcommunist Europe / Edi-
ted by John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic. 
Lincoln, NE, USA: University of Nebraska press, 
2013. ISBN 9780803225442. P. 319–351. 

Buhr, Renee, et al. Lithuanian and Belarusian 5. 
national identity in the context of European 
integration: collective monograph. Kaunas: Vy-
tauto Didžiojo universitetas, 2013. 216 p. ISBN 
9789955129493.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Doc. dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (vadovė), 
i.unikaite-jakuntaviciene@pmdf.vdu.lt
Prof. dr. Auksė Balčytienė
Doc. dr. Rasa Baločkaitė 

Prof. dr. Regina Jasiulevičienė
Doc. dr. Kristina Juraitė
Prof. dr. Šarūnas Liekis

Prof. dr. Liudas Mažylis
Doc. dr. Andžej Pukšto
Dr. Sima Rakutienė
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Globalizacijos įtakos 
teisei tyrimai

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra globalizacijos procesai, daran-
tys įtaką teisei, ir teisės sritys, kurioms 
daro įtaką globalizacijos procesai (tyrimų 
sisteminimo problema), Bendrosios ir 
Kontinentinės teisės tradicijų susilieji-
mas, Kontinentinės teisės tradicijos kaita 
globalizacijos procesų fone. Mokslininkai 
tiria teisės šakų ir institutų kaitą ir diver-
sifikaciją vienoms teisinėms kultūroms 
perimant kitų teisinių kultūrų patirtį, glo-
balizacijos procesų įtaką Lietuvos teisės 
sistemai. Klasterio tikslas yra tirti glo-
balizacijos įtaką teisės tradicijų (kultūrų), 
teisės sistemų (viešosios ir privatinės tei-
sės), šakų ir institutų kaitai, jų susiliejimui 
ir diversifikacijai. Pagrindiniai praktiniai 
tikslai yra tirti globalizacijos poveikį teisei 
ir atskiroms jos šakoms, pateikti moksli-
nės analizės rezultatus ir apibendrinimus 
mokslinėse publikacijose, konferencijose, 
seminaruose ir kitose informacinės sklai-
dos priemonėse, aktyviau į klasterio te-
matiką įtraukti Teisės fakulteto studen-
tus, siūlyti su klasterio tematika susieti 
magistro baigiamuosius darbus ir daktaro 
disertacijas.

Research on Impact 
of Globalization to Law

The cluster aims to analyze the impact 
of globalisation on legal traditions and 
systems, changes of the branches and 
institutions, their convergence and 
diversification. Main research areas 
cover: (1) globalisation processes influ-
encing law and legal areas influenced 
by globalisation; (2) convergence of 
General and Continental Law tradi-
tions; (3) transformation of the Con-
tinental Law tradition in the light of 
globalisation processes; (4) changes 
of the institutes and branches of law, 
their diversification while some legal 
cultures adopt experience of the other; 
(5) impact of globalisation processes 
to the Lithuanian legal system. At 
the practical level the scholars of the 
cluster present the results of their re-
searches in scientific publications, con-
ferences, seminars and other means of 
information dissemination, also include 
students of the Faculty of Law into ac-
tivities related to the cluster’s topics 
of interest, suggest to the students to 
write their master’s theses or doctoral 
dissertations on topics of the cluster.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasteris daug dėmesio skyrė teisininkų 
etikos klausimams. Buvo sėkmingai vyk-
domas projektas „Teisininkų etikos regla-
mentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo 
koncepcija“, kuriame analizuotos teorinės 
ir metodinės prielaidos, įgalinančios veiks-
mingai taikyti teisininkų etikos normas ir 
principus. Šia tema įvyko dvi konferencijos: 
2013 m. gegužės 8 d. konferencija „Teisi-
ninko nepriekaištinga reputacija: teoriniai 
ir praktiniai aspektai“, ir 2013 m. lapkričio 
8 d. kartu su LR teisingumo ministerija, 
Lietuvos advokatūra ir Nacionaline teismų 
administracija surengta konferencija „Advo-
kato etika: teoriniai ir praktiniai aspektai“.
Iš publikacijų minėtina 2013 m. išleista 
mokslo studija „Viešosios teisės raida: de 
jure ir de facto problematika“, kurioje na-
grinėjamos aktualios teisės teorijos, teisi-
ninkų etikos, konstitucinės, tarptautinės, 
baudžiamosios, administracinės, finansų ir 
mokesčių teisės problemos. 2013 m. buvo 
išleistas žurnalo „Baltic Journal of Law & 
Politics“ šeštasis tomas ir žurnalo „Teisės 
apžvalga“ dešimtasis numeris. Žurnalas 
„Baltic Journal of Law & Politics“ pradėtas 
indeksuoti prestižinėje duomenų bazėje 
SCOPUS.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the scholars of the cluster focused on 
the issues of legal ethics. They further success-
fully implemented the project “The Conception 
of the Development of the Regulation of Legal 
Ethics and Ethical Training”. Two conferences 
were held on this topic: on the 8th of May, 2013, 
the conference “Good Morals of a Lawyer: 
Theo retical and Practical Issues”, and on the 8th 
of November, 2013, the conference “Attorney’s 
Ethics: Theoretical and Practical Issues”.
In the area of publications it is worth to em-
phasize the book “The Development of Pub-
lic Law: De Jure and De Facto Issues”, where 
the current issues of legal theory and ethics, 
constitutional, international, criminal, adminis-
trative, finance and tax law are analyzed. In 
2013, the sixth volume of “Baltic Journal of 
Law & Politics” and the tenth number of jour-
nal “Teisės apžvalga” were published. “Baltic 
Journal of Law & Politics” started to be in-
dexed in SCOPUS database.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Berkmanas, Tomas, et al. Viešosios teisės raida: 
de jure ir de facto problematika: mokslo studija / 
Atsakingasis redaktorius Gediminas Mesonis. Vy-
tauto Didžiojo universitetas, Teisės fakultetas. Vil-
nius: Mes, 2013. 494 p. ISBN 9786098087024.
2. Kiršienė, Julija; Malinauskas, Vygantas. 

Teisininkų etikos modeliai ir jų taikymo praktikoje 
teoriniai aspektai // Viešosios teisės raida: de jure 
ir de facto problematika: mokslo studija / Red. 
G. Mesonis. Vilnius: Mes, 2013, p. 66–89. ISBN 
9786098087024. Prieiga per internetą: <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2347957>.
3. Gruodytė, Edita. Nepriekaištinga advokato 
reputacija ir jos atkūrimo galimybės įvykdžius 
nusikalstamą veiką // Viešosios teisės raida: de 
jure ir de facto prob lematika: mokslo studija / Red. 
G. Mesonis. Vilnius: Mes, 2013, p. 367–392. ISBN 
9786098087024. Prieiga per internetą: <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2334214>.
4. Szymanski, Charles F. The process for beco-
ming an attorney in the United States // How to 
become a lawyer? / Editors Izabela Krasnicka, 
Magdalena Perkowska. Berlin: Peter Lang, 2013, 
p. 147–154. ISBN 9783034312905. 
5. Berkmanas, Tomas. Innovative and Interdiscipli-
nary Contents and Programmes in Graduate Legal 
Studies: Lessons Learned // Legal Education and 
Judicial Training in Europe: The Menu for Justice 
Project Report / Editors Daniela Piana, Philip 
Langbroek, Tomas Berkmanas, Ole Hammerslev, 
Otilia Pacurari. Hague: Eleven International Publis-
hing, 2013, p. 93–105. ISBN 9789462360556. 
6. Berkmanas, Tomas. Legal Educology as General 
and Special Science of Education: Lithuanian 
and Transnational Experiences in the Field of 
Higher Education // Towards Innovation in Legal 
Education / Editor Pasquale Policastro. The Hague: 
Eleven International Publishing, 2013, p. 37–42. 
ISBN 9789462360570. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Doc. Tomas Berkmanas (vadovas),  
t.berkmanas@tf.vdu.lt
Prof. Julija Kiršienė
Prof. Edita Gruodytė

Prof. Gediminas Mesonis
Prof. Charles Szymanski
Doc. Saulė Milčiuvienė
Doc. Aušra Kargaudienė

Doc. Linas Meškys
Doc. Paulius Čerka
Lekt. Mindaugas Bilius
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Managerial 
Transformations for 
Socially Cohesive Society 
and Development of a 
Competitive State

The cluster aims to develop the re-
search of managerial transformations 
in organizations, significant for devel-
opment of socially cohesive society 
that would have practical, applied 
value for Lithuanian organizations of 
different sizes and nature. The main 
research areas cover: innovations, 
entrepreneurship, labour relations, or-
ganizational attractiveness, socially co-
hesive organization, business environ-
ment and infrastructure developing, 
organizational competitiveness. These 
are formulated according to the most 
important Lithuanian and European 
Scientific Research and Experimental 
Development (R & D) priorities and 
Lithuanian Innovation Strategy 2010–
2020. Master’s and PhD students are 
involved in the cluster’s activities, and 
receive recommendations to prepare 
their master’s theses or doctoral dis-
sertations on topics of the cluster.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasteris daug dėmesio skyrė modernių or-
ganizacijų vystymo klausimams nagrinėti. 
Šia tema, vadovaujant ir aktyviai dalyvau-
jant klasterio mokslininkams, 2013 m. rug-
sėjo 26–28 d. kartu su Europos vadybos 
Asociacija ir Baltijos vadybos fondu buvo 
surengta tarptautinė mokslinė konferen-
cija „Vadybos horizontai besikeičiančioje 
ekonominėje aplinkoje: vizijos ir iššūkiai“. 
Klasterio tematika Lietuvos ir užsienio 
mokslininkai skaitė pranešimus dviejose 
daugiausiai dėmesio sulaukusiose konfe-
rencijos sekcijose „Ateities organizacija: 
iššūkiai vadybai“ ir „Vadybos plėtojimas: 
iššūkiai ir kontekstas“. 
Doc. J. Vveinhardt komandos 2013 m. 
vykdytų tyrimų kryptys: darbuotojų tar-
pusavio santykių disfunkcijos (diskrimi-
nacija, mobingas, patyčios); organizacijos 
klimatas, valdymo kultūra ir jos anomali-
jos; socialiniai tinklai organizacijose (nepo-
tizmas, protekcionizmas, favoritizmas). 
Konkrečiai buvo sprendžiama problema, 
kaip transformuoti vadybos kultūrą ir 
harmonizuoti darbuotojų ir organizacijos 
vertybes. Atliekamų tyrimų tikslas – in-
tegruotų sprendimų modeliavimas ir re-
alizavimas, transformuojant valdymo kul-
tūrą ir gerinant organizacijų klimatą.
2013 m. pabaigoje 4 klasterio moksli-
ninkai pradėjo vykdyti projektą „Lietuvos 
verslo aplinkosaugos barometras“, kurio 
tikslas – aplinkai nekenksmingu būdu iš-
tirti Lietuvos aplinkosaugos grupių įtaką 
verslo organizacijoms. 

Results of Research in 2013 »
In 2013, the scholars of the cluster 
were focused on the issues of modern 
organization development. Related 

Vadybinės 
transformacijos socialiai 
darniai visuomenei 
ir konkurencingai 
valstybei plėtoti

Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams 
mokslams reikšmingus tyrinėjimus organi-
zacijų vadybos srityje, turinčius taikomąją 
vertę įvairioms Lietuvos organizacijoms. 
Klasterį identifikuojanti ir vienijanti moks-
linė tematika sujungia klasterio moks-
lininkų atliekamus organizacijų (verslo 
įmonių, studijų ir mokslo įstaigų) vadybos 
transformacijų, skatinančių vystyti socia-
liai darnią visuomenę, tyrimus tokiose sri-
tyse: inovacijų, verslumo plėtros; darbo 
santykių, organizacijos patrauklumo soci-
aliai darniose organizacijose formavimo; 
verslo aplinkos gerinimo ir infrastruktūros 
vystymo; organizacijos konkurencingumo 
didinimo. Klasterio tikslas ir tematika su-
formuluoti atsižvelgiant į Lietuvos ir Eu-
ropos MTEP prioritetus. Klasterio moks-
lininkai į klasterio veiklą įtraukia studentų 
ir doktorantų, šiems siūlydami rengti su 
klasterio tematika susijusius rašytinius 
tiriamojo, taikomojo pobūdžio projektus: 
kursinius darbus, bakalauro, magistro 
baigiamuosius darbus ir daktaro diserta-
cijas.
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to this topic the International Scientific Con-
ference “Management Horizons in Changing 
Economic Environment: Visions and Challen-
ges” together with the European Manage-
ment Association and Baltic Management 
Foundation was held in September. Two 
sections of the conference – “Future Orga-
nization: Challenges for Management” and 
“Management Development: Challenges and 
Implications” – were dedicated for the topics 
of the cluster.
The most active scholar of the cluster J. Vvein-
hardt with her team that year focused on the 
problem of how to transform the manage-
ment culture and harmonize employee and or-
ganizational values. In the end of 2013, four 
scholars from the cluster started a research 
project titled “Lithuanian Business Environ-
ment Barometer”. The aim of this research is 
to investigate the influence of Lithuanian en-
vironment on organizations to operate in an 
environment-friendly manner.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Bendaravičienė, Rita; Bakanauskienė, Irena, et 1. 
al. Generational differences and employer branding 
segmentation // EuroMed: the 6th annual Euro-
Med conference: Confronting contemporary busi-
ness challenges through management innovation, 
Estoril, Portugal, 23rd–24th, September 2013: 
conference readings book proceedings. Brad-
ford: EuroMed Press. ISBN 9789963711161. 
P. 175–193. 

Bendaravičienė, Rita, et al. Exploring employer 2. 
branding to enhance distinctiveness in higher edu-
cation // European scientific journal. Macedonia: 
European scientific institute. ISSN 1857-7881. 
Vol. 9, no. 19, 2013. P. 45–77. 

Vveinhardt, Jolita; Gulbovaitė, Evelina. Compa-3. 
rative analysis of the researches on personal and 
organizational value congruence // Organizacijų 
vadyba: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 
67 (2013). P. 127–142.

Staniulienė, Sonata. Employee relations role in 4. 
Lithuanian companies organizational culture for-
mation // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 
1392-1142. 67 (2013). P. 95–109. 

Bakanauskienė, Irena; Kyguolienė, Asta. Va-5. 
dybiniai sprendimai: priėmimas ir įgyvendinimas. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013. 
240 p. ISBN 9789955129783. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
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Prof. dr. Irena Bakanauskienė (vadovė), 
i.bakanauskiene@evf.vdu.lt
Doc. dr. Jolita Vveinhardt
Dokt. Rita Bendaravičienė

Doc. dr. Sonata Staniulienė
Prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė
Doc. dr. Vytautas Liesionis



54 »
Tarpdisciplininiai 
regionų tyrimai

Klasterio tyrimų tikslas – vykdyti procesų 
kaitos regionuose tyrimus politiniu, eko-
nominiu, socialiniu, kultūriniu, istoriniu, 
tarpkultūriniu, antropologiniu ir kitais as-
pektais.
Klasterio tyrimų šakos: regionų studijų te-
orijos ir tyrimų metodologijos, lyginamieji 
regionų tyrimai, Azijos studijų istorija. 
Galimos specialiosios klasterio šakos yra 
Rytų Azijos (Japonijos, Kinijos, Korėjos), 
Pietryčių Azijos, Pietų Azijos, Centrinės 
Azijos, Afrikos, Lotynų Amerikos, Okea-
nijos, Vidurio Rytų studijos ir kt. Galimos 
tarpdisciplininės šakos: regionų filosofija, 
regionų politika, regionų sociologija, re-
gionų antropologija, regionų teisė, regi-
oninė tapatybė, modernizacijos teorijos, 
globalizacijos, daugiakultūriškumo, dau-
giaetniškumo, religinio pliuralizmo, migra-
cijos, pokolonijinių visuomenių, demogra-
finiai tyrimai.

Interdisciplinary 
Research of Regions

The purpose of the cluster’s research is 
to carry out investigation into the pro-
cesses within and between the diffe-
rent world regions in terms of political, 
economic, social, cultural, historical, 
intercultural, anthropological and other 
aspects. The branches of the cluster 
research include theories of area stu-
dies and their research methodology, 
comparative area studies, history of 
Asian studies. Special branches of 
the cluster include East Asian (Japan, 
China, Korea) Studies, Southeast Asian 
Studies, South Asian Studies, Central 
Asian Studies, African Studies, Latin 
American Studies, the study of Ocea-
nia, Middle Eastern Studies. Interdisci-
plinary branches – non-European philo-
sophy, non-European political systems, 
non-European legal systems, regional 
identity, modernization theory, globa-
lization studies, multicultural studies, 
multi-ethnicity studies, religious plura-
lism studies, migration studies, postco-
lonial societies, demographic studies.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasteris inicijavo ir vykdė vieną 
tarptautinį mokslinių tyrimų projektą, 
remiamą Japonijos fondo, – „Japonijos 
šiuolaikinės populiariosios kultūros at-
spindžių Europoje studija“. Grupė moksli-
ninkų iš Lietuvos (VDU), Latvijos, Prancū-
zijos, Izraelio ir Japonijos tyrė Japonijos 
populiariosios kultūros fenomenų, tokių 
kaip japoniška manga, anime, mada, cos-
play ir kt., sklaidą įvairiose Europos ša-
lyse, taip pat jų strateginį panaudojimą, 
formuojant Japonijos tarptautinį įvaizdį. 
Kaip šio projekto rezultatas, išleistas 
teminis akademinio žurnalo „Regioninės 
studijos“ numeris. Klasteris suorganizavo 
2 tarptautines mokslines konferencijas: 
kovo 1 d. „Chinese/Taiwanese Studies in 
Baltic States“, kurią rėmė Taipėjaus mi-
sija Rygoje, ir balandžio 18–20 d. „Global 
Thought, Local Lives“.
Žurnalas „Regioninės studijos“ nuo spa-
lio mėnesio pervardintas į „International 
Journal of Area Studies“ (IJAS), kardinaliai 
permąstyta jo koncepcija, atnaujinta red. 
kolegija. Išleistas pirmasis (8) šio žurnalo 
numeris. 
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the cluster initiated and carried out 
an international research project “Reflections 
of contemporary Japanese popular culture in 
Europe”, supported by the Japan Foundation, 
during which a group of scientists from VMU, 
Latvia, France, Israel and Japan studied the 
diffusion in different European countries of 
Japanese popular culture phenomena, such 
as Japanese manga, anime, fashion, cosplay, 
as well as their strategic use in the formation 
of Japan’s international image. A thematic 
issue of the Journal of Regional Studies was 
published as the end result of this project.
The cluster organized two international scien-
tific conferences: on March 1: “Chinese/Tai-
wanese Studies in the Baltic States”, spon-
sored by the Taipei Mission in Riga, and on 
April 18–20: “Global Thought, Local Lives”.
In order to enhance its international standing, 
the Journal of Regional Studies from Octo-
ber was renamed the International Journal 
of Area Studies (IJAS), the vision and mission 
of the Journal was revisited and the editorial 
board renewed. The first (8) issue of the up-
graded Journal was published in 2013. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Račius, Egdūnas. Both muslim and European?: 1. 
an inquiry into the case of the Muslim commu-
nity in Lithuania // Journal of muslims in Europe. 
Leiden: Brill. ISSN 2211-792X. Vol. 2, iss. 2, 2013. 
P. 165–185. 

Račius, Egdūnas. Islamic organizations in 2. 
the Baltic states: commonalities and differen-
ces // Islamic organizations in Europe and the 
USA: a multidisciplinary perspective / Edited by 
Matthias Kortmann, Kerstin Rosenow-Williams. 
Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2013. 
ISBN 9781137305572. P. 111–128. 

Račius, Egdūnas. Lithuanian Muslims’ attitudes 3. 
toward participation in the democratic political 
process: the case of converts // Muslim political 
participation in Europe / Edited by Jørgen S. Niel-
sen. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. 
ISBN 9780748646944. P. 83–101.

Zykas, Aurelijus. The transforming aims of 4. 
Japan’s post-cold war cultural diplomacy // 
Regioninės studijos [el. šaltinis]. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-2074. 
2013, no. 7: Representation of Japanese contem-
porary popular culture in Europe. P. 123–144. 

Barancovaitė-Skindaravičienė, Kristina. Cons-5. 
truction of gender images in Japanese pornograp-
hic anime // Regioninės studijos. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-2074. 
2013, no. 7: Representation of Japanese contem-
porary popular culture in Europe. P. 11–31. 
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Marketingo vadybos 
šiuolaikinėje aplinkoje 
tyrimai

Nėra organizacijų, kuriose nebūtų marke-
tingo. Kiekvienai organizacijai iškyla daug 
uždavinių, pvz., vartotojų poreikių bei 
rinkos savybių analizė, produkto pritai-
kymas pirkėjų poreikiams, vartotojų po-
reikių struktūros formavimas ir t. t. Šiuo-
laikinis marketingas atlieka daug funkcijų 
organizacijose, todėl yra reikalinga atlikti 
marketingo teikiamos vertės ir konkuren-
cingumo skatinimo metodų tyrimus bei 
lyginti jų rezultatus.
„Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplin-
koje tyrimai“ klasterio tikslas yra plėtoti 
socialiniams mokslams reikšmingus tyri-
nėjimus marketingo srityje, turinčius tai-
komąją vertę įvairaus pobūdžio ir dydžio 
organizacijų veikloje.
Pagrindiniai klasterio praktiniai tikslai 
yra tirti šiuolaikinių verslo ir viešojo sek-
toriaus organizacijų aplinkoje vykstančių 
pokyčių įtaką marketingo sprendimams, 
analizuoti ir lyginti naujausias marketingo 
vadybos tendencijas ir metodus, nagri-
nėti didžiausią vertę organizacijoms tei-
kiančius marketingo sprendimus. Gautus 
tyrimų rezultatus teikti mokslinėse pu-
blikacijose, konferencijose, seminaruose, 
publikuoti kitose informacinės sklaidos 
priemonėse, į klasterio tematiką aktyviai 
įtraukiant Marketingo katedros studen-
tus bei siūlyti su klasterio tematika su-
sieti magistro baigiamuosius darbus.

Research on Marketing 
Management in 
the Contemporary 
Environment

Contemporary marketing has many 
functions in organizations, so it is im-
portant to conduct research on the 
equity provided by marketing and met-
hods that enhance competitiveness 
and, compare the results.
The aim of the cluster “Marketing ma-
nagement research in the contempo-
rary environment” is to develop rele-
vant research in the area of marketing 
that has value for organizations of va-
rious types and sizes.
The main tasks of the cluster are to 
research the impact of changes in con-
temporary environment of business 
and public organizations for marketing 
decisions; to analyze and compare the 
latest tendencies and methods in mar-
keting management; to analyze mar-
keting decisions that provide the most 
value for organizations. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasterio mokslininkai prisidėjo 
rengiant kasmetinę respublikinę dokto-
rantų ir magistrantų mokslinę konferen-
ciją „Europos Sąjungos ūkio procesai ir 
tendencijos“, vykusią gegužės mėnesį. 
Šios konferencijos mokslinio komiteto 
nariai yra prof. habil. dr. J. Čepinskis, prof. 
dr. A. Bakanauskas, doc. dr. L. Pilelienė. 
Klasterio mokslininkai aktyviai dalyvavo 
organizuojant rugsėjo 26–28 d. vykusią 
12-ąją tarptautinę mokslinę konferen-
ciją „Valdymo horizontai besikeičiančioje 
ekonominėje aplinkoje: vizijos ir iššūkiai“. 
Prof. dr. A. Bakanauskas yra šios konfe-
rencijos organizacinio komiteto narys. 
Klasterio vadovė doc. dr. Miglė Šontai-
tė-Petkevičienė kaip projekto partnerių 
dalies koordinatorė (vadovė) 2013 m. 
dalyvavo ESF projekte „Verslumo akade-
mija“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-
02-021). 
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Results of Research in 2013 »
In 2013, scientists of the cluster organized 
an annual national scientific conference for 
doctoral and master students “Processes 
and tendencies of European Union economy”. 
Members of the scientific committee for the 
conference were: Prof. habil. Dr. J. Čepinskis, 
Prof. Dr. A. Bakanauskas, Assoc. Prof. Dr. L. Pi-
lelienė.
Scientists of the cluster actively organized the 
12th international scientific conference “Ma-
nagement Horizons in Changing Economic En-
vironment: Visions and Challenges” that took 
place on September 26–28. Prof. Dr. A. Baka-
nauskas was a member of the scientific com-
mittee for the conference. 
The leader of the cluster Assoc. Prof. 
Dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė participated 
in the ESF project “Entrepreneurship Aca-
demy” (no. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021) as 
coordinator/head of the partner part.
Members of the cluster Assoc. Prof. Dr. Lina 
Pilelienė and Prof. Dr. Arvydas Bakanauskas 
applied for the new project “Creation of met-
hodology for static advertising effectiveness 
evaluation” (registration no. MIP-14228; 
296.100 Lt) on the invitation of the Lithu-
anian Research Council (LMT V) and received 
funding. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
Šontaitė-Petkevičienė, Miglė. Comparative analysis 
of corporate reputation measurement methods // 
Changes in social and business environment: 
proceedings of the 5th international conference, 
November 7–8, 2013, Kaunas university of tech-
nology, Panevėžys institute, Lithuania: selected 
papers. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 
2013. P. 179–188. 
Šontaitė-Petkevičienė, Miglė; Pilelienė, Lina. The 
impact of country-of-origin on food products 
choice // Changes in social and business environ-
ment: proceedings of the 5th international confe-
rence, November 7–8, 2013, Kaunas university 
of technology, Panevėžys institute, Lithuania: 
selected papers. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-
7090. 2013. P. 189–196. 
Pilelienė, Lina; Jurgilaitė, Sigita. Gairių produktų de-
monstravimui lietuviškuose vaidybiniuose filmuose 
nustatymas // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyri-
mai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 
ISSN 1392-1142. 68 (2013). P. 93–108. 
Pilelienė, Lina; Jurgilaitė, Sigita. Produktų demons-
travimo lietuviškuose vaidybiniuose filmuose ypa-
tumai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 
ISSN 1392-1142. 65 (2013). P. 77–93. 
Šontaitė-Petkevičienė, Miglė. The view of students 
towards corporate reputation of Lithuanian univer-
sities // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 
ISSN 1392-1142. 66 (2013). P. 115–127. 
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Main Researchers
Doc. dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė (vadovė), 
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Doc. dr. Lina Pilelienė
Prof. dr. Arvydas Bakanauskas

Doc. dr. Aušra Pažėraitė
Doc. dr. Nina Klebanskaja
Doc. dr. Kristina Zikienė
Prof. habil. dr. Jonas Čepinskis

Planuojama konferencija »
2015 m. gegužės mėn. – respublikinė doktorantų 
ir magistrantų mokslinė konferencija „Europos 
Sąjungos ūkio procesai ir tendencijos“. 
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Tarptautinių santykių 
ir saugumo procesai: 
Lietuva globalioje 
erdvėje

Mokslininkų grupė į klasterį susibūrė 
2014 m. Klasterio misija yra rengti moks-
linius tyrimus apie Lietuvos užsienio ir 
saugumo politiką, tarptautinės politikos 
ir saugumo procesus, Lietuvos vaidmenį 
tarptautiniuose procesuose, su jų rezulta-
tais supažindinti institucijas ir visuomenę 
bei pritaikyti tyrimų rezultatus praktinėje 
dimensijoje. 
Klasteryje numatoma plėtoti keletą ty-
rimų krypčių:
- Lietuvos užsienio ir saugumo politikos 
(LUSP) analizė ir vertinimas. Lietuvos už-
sienio ir saugumo politika: bendros LUSP 
kryptys; dvišaliai ir daugiašaliai santykiai; 
grėsmių šaltiniai, naudojamos užsienio ir 
saugumo politikos priemonės.
- Lietuvos užsienio ir saugumo politikos 
kaitos bei veiksnių, sąlygojančių kaitą, 
analizė ir vertinimas.
- Tarptautinių santykių ir saugumo pro-
cesų ir jų poveikio Lietuvai analizė, api-
mant globalų, regioninį, tarpvalstybinį, 
vidaus ir individo lygmenis.
- Prognozių ir praktinių rekomendacijų tei-
kimas: Lietuvos užsienio ir saugumo po-
litika, numatant kryptis ir galimus spren-
dimus.

Atsižvelgdami į siekį praktiškai taikyti 
Lietuvos užsienio ir saugumo politikos 
tyrimus, klasterio nariai ketina sukurti 
tyrimų metodologiją, tinkamą Lietuvos 
užsienio ir saugumo politikai bei ją vei-
kiantiems tarptautiniams procesams 
tirti ir jos pagrindu prognozuoti tolesnę 
tarptautinės aplinkos raidą bei teikti 
rekomendacijas dėl optimalių Lietuvos 
užsienio politikos sprendimų.
Klasterio temos mokslinių tyrimų rezul-
tatus planuojama skelbti publikuojant 
straipsnius viešojoje erdvėje ir rengiant 
viešąsias paskaitas, taip prisidedant 
prie visuomenės švietimo.
Klasterio nariai per vienerių metų lai-
kotarpį planuoja surengti vieną tarp-
tautinę konferenciją, skirtą didžiųjų 
transformacijų transatlantinėje erdvėje 
10 metų jubiliejui paminėti, parengti du 
mokslo straipsnius Lietuvos ar užsie-
nio recenzuojamuose leidiniuose.

Processes of 
International Relations 
and Security: Lithuania 
in the Global Arena 

The VMU cluster “International Relations 
and Security Processes: Lithuania in the 
Global Arena” is new, being established 
by VMU scientists only in 2014.
The cluster aims to develop research on 
Lithuania’s foreign and security policy, 
international politics and security proces-
ses, the role of Lithuania in international 
processes, present the obtained rese-
arch results to institutions and society 
at large.
The main research areas cover:
- Lithuanian Foreign and Security Policy 
(LFSP): the overall LFSP directions, bila-
teral and multilateral relations, sources 
of threats, practical foreign and security 
policy.
- Changes in Lithuania’s foreign and se-
curity policy and the factors causing the 
changes.
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- Processes of international relations and 
security and their impact on LFSP in global, 
regional, interstate, domestic and individual 
levels of analysis.
Cluster members intend to develop a rese-
arch methodology suitable for the analysis 
of Lithuanian foreign and security policy, and 
its activity in the international processes and 
predictions of future developments in LFSP.
Research results of the cluster will be announ-
ced in publications, international conferences 
and public lectures.
Within the year the cluster’s members intend 
to organize an international conference dedi-
cated to Lithuania’s ten year anniversary in 
NATO and to prepare two scientific articles 
on the basis of their research results.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai / Main  »
Researchers
Dr. Gerda Jakštaitė (vadovė),  
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Demografinių tyrimų 
centras

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra demografinės raidos, demo-
grafinių procesų ir gyventojų politikos 
tyrimai. Klasterio tikslas – tirti Lietuvos 
demografinių procesų (demografinio tva-
rumo, migracijos, gimstamumo, šeimos, 
mirtingumo, visuomenės sveikatos, gy-
ventojų struktūrų, gyventojų senėjimo) 
raidą istoriniu aspektu ir šiomis dienomis, 
numatant ateities perspektyvas, vykdyti 
lyginamuosius monitoringo demografi-
nius tyrimus, nacionaliniu lygmeniu ver-
tinti gyventojų politiką, teikti pasiūlymų 
viešosios politikos rengėjams. Atliekant 
klasterio mokslinius tyrimus kuriamos ino-
vatyvios tarpdisciplininės duomenų bazės 
(demografinės ir gretutinės informaci-
jos), demografinių procesų (mirtingumo, 
gimstamumo, santuokų ir kt.), socialinių, 
ekonominių ir sociodemografinių veiksnių 
diferenciacijos vertinimo metodologijos; 
pritraukiant tarptautinio lygio mokslininkų 
vykdomas Lietuvos mokslininkų, gyven-
tojų statistikos specialistų ir politikos 
kūrėjų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų 
demografijos mokslo srityje ugdymas. 
Numatoma tyrimų rezultatus pateikti pu-
blikacijose, konferencijose ir kitose infor-
macijos sklaidos priemonėse, bakalauro ir 
magistro studijų programose.

Demografinių tyrimų centras kartu su 
Tarptautine epidemiologijos asociacija 
organizavo šeštąjį tarptautinį epide-
miologijos kursų ciklą „Epidemiologi-
jos metodai“. Renginys vyko šių metų 
gegužės 5–16 d. Vilniuje. Tarptautiniai 
epidemiologijos kursai yra aktualūs epi-
demiologams, visuomenės sveikatos 
specialistams, statistikams, medicinos 
atstovams, jauniesiems mokslininkams 
ir doktorantams, kurie dirba ir atlieka 
tyrimus epidemiologijos ir visuome-
nės sveikatos srityse. Kursus sudaro 
paskaitos, įvairios užduotys, diskusijų 
sesijos bei praktinė veikla, skirta epi-
demiologijos mokslo žinioms ir tyrimų 
įgūdžiams gilinti bei tobulinti. Kursai ir 
diskusijos vyko anglų kalba. Renginio 
koordinatoriai Lietuvoje: Domantas Ja-
silionis ir Vladimiras M. Školnikovas.
Demografinių tyrimų centras kartu su 
Tarptautiniu sociologinių ir demografi-
nių skyrybų tyrimų tinklu 2015 m. or-
ganizuoja Tarptautinę skyrybų tyrimų 
konferenciją. Konferencija vyks anglų 
kalba. Renginio koordinatorė Lietuvoje 
Aušra Maslauskaitė.

Demographic Research 
Centre

The main research directions of the De-
mographic Research Centre are studying 
on demographic development, demo-
graphic processes, and population po-
licies. The main aim of the centre is to 
study development and determinants 
of demographic processes (demograp-
hic sustainability, migration, fertility, fa-
mily, mortality, public health, population 
structures, ageing) in the historical, mo-
dern, and future perspectives. The centre 
also pursues comparative demographic 
research (with a focus on demographic 
monitoring), performs systematic asses-
sments of national-level population poli-
cies and their components in the context 
of experiences of other countries, and 
prepares recommendations for policy-
makers. 
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The scientific research by the centre includes 
1) building of innovative inter-disciplinary da-
tabases (covering demographic and related 
information) and 2) development of methodo-
logies for studying determinants of social, 
economic, and socio-demographic differentia-
tion of demographic processes (fertility, mor-
tality, family formation, etc.). Involving lea-
ding international experts the centre provides 

relevant education aiming at improving gene-
ral and specific skills of the Lithuanian scien-
tists and specialists of population statistics in 
the field of demographic research. The results 
of scientific studies are widely disseminated 
in publications, conferences, other means of 
scientific and mass media, and in Bachelor 
and Master degree programs.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė (va-
dovė), v.stankuniene@smf.vdu.lt
Dr. Aušra Maslauskaitė
Dr. Giedrė Smailytė 

Dr. Karolis Žibas
Daumantas Stumbrys
Marė Baublytė
Dr. Domantas Jasilionis
Dr. Aiva Jasilionienė
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Tautos, valstybės ir 
atmintys buvusios 
LDK žemėse: Lietuva, 
Lenkija, Baltarusija, 
Ukraina, Rusija

Šios grupės mokslininkai užsiima lygina-
maisiais politikos, kultūros, istorijos, vi-
suomenės ir ekonominių procesų tyrimais 
Vidurio ir Rytų Europoje. Organizuojamos 
konferencijos, kongresai, seminarai, tarp-
tautinės studijų mokyklos, viešos paskai-
tos ir diskusijos įvairiuose regiono kraš-
tuose. Geografiškai koncentruojamasi į 
Baltijos šalis, Baltarusiją, Lenkiją, Ukrainą 
ir Rusiją; kontekste analizuojamos Bal-
kanų, Skandinavijos ir Vakarų Europos 
šalys. Klasterio tyrimų kryptys: baltarusių, 
lenkų, lietuvių ir ukrainiečių santykiai emi-
gracijoje; žydai Vidurio ir Rytų Europoje; 
tautiniai santykiai Vilniaus krašte; tautinių 
judėjimų lyginamieji tyrimai; nacijų kūrimas 
ir performavimas XX a. Vidurio ir Rytų Eu-
ropoje; Vidurio ir Rytų Europos politinių 
institucijų tyrimai XX a. pab. (lyginamasis 
aspektas); pasienio bendravimas; bajo-
riškosios tapatybės tyrimai XIX a. pab. – 
XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūroje 
(lyginimas su lenkų literatūra); kolektyvinė 
atmintis (literatūra, istorija).

Nations, States and 
Memories in the Former 
Lands of the Grand 
Duchy of Lithuania: 
Lithuania, Poland, Belarus, 
Ukraine and Russia
Comparative analysis of political, cultu-
ral, historical, social and economic pro-
cesses in East-Central Europe is the 
main focus of this group of scholars. 
Numerous congresses, conferences, 
seminars, international schools, public 
lectures and discussions are being or-
ganized in different countries of the 
region. Geographically, the most atten-
tion is being paid to the Baltic States, 
Belarus, Poland, Ukraine and Russia. 
In context, Balkan, Scandinavian and 
West European states are being tou-
ched as well. Research topics of the 
cluster: Relations among Belarusians, 
Poles, Lithuanians and Ukrainians in 
the emigration, Jews in East-Central 
Europe, national relations in the Vilnius 
region, comparative research on natio-
nal movements, formation of nations 
in East-Central Europe through the 
20th century, comparative research 
on political institutions in East-Central 
Europe in the 20th century, Borderland 
communication, the nobility’s identity 
at the junction of the 19th and the 
20th centuries, collective memory (lite-
rature, history).

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Pagrindinis metinis renginys – tarptau-
tinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas 
(www.icbs.lt), įvykęs spalio mėnesį. 
Kaune jis vyko jau ketvirtą kartą. Daly-
vavo apie 400 mokslininkų iš viso pasau-
lio. Kongresas skirtas humanitariniams 
ir socialiniams mokslams. Ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas į Baltarusiją 
– diskutuota plačiame Vidurio ir Rytų Eu-
ropos kontekste. Gegužės mėn. Minske 
surengta kasmetinė tarptautinė mokslinė 
konferencija „Istorijos atnaujinimas: at-
minties politika Vidurio ir Rytų Europoje“. 
Klasteris publikuoja kelis mokslinius pe rio-
dinius žurnalus – „Politinė sfera“ (rusų ir bal-
tarusių kalbomis) ir „Belarusian Political Sci-
ence Review“. 2013 m. pasirodė klasterio 
sudaryta tekstų antologija baltarusių kalba 
„Літоўская палітычная думка. Канец ХІХ – 
пачатак ХХ стагоддзя“.
Suorganizuotos kelios studijų mokyklos: 
vasario mėn. – viena tarptautinės Baltaru-
sijos programos sesija, liepos mėn. – lietu-
vių ir baltarusių vasaros mokykla.

http://www.icbs.lt
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Results of Research in 2013 »
The main annual event of the cluster in 2013 
was International Congress of Belarusian 
Studies (www.icbs.lt). As in three previous 
years, it took place in Kaunas, in October. 
Around 400 scholars from around the world 
participated. The congress is dedicated to 
social sciences and humanities. Special atten-
tion is being paid to Belarus, but this country 
is being discussed in a very broad East-Central 
European context. In May, the annual inter-
national scientific conference “Restoration of 
History: Memory and Society in East-Central 
Europe” was organized in Minsk.
The cluster publishes several periodical sci-
entific journals: “Political Sphere” (in Russian 
and Belarusian) and “Belarusian Political Sci-
ence Review”. An anthology of texts in the 
Belarusian language was published in 2013: 
„Літоўская палітычная думка. Канец ХІХ – 
пачатак ХХ стагоддзя“.
Several schools were organized: a session 
of International PhD Program for Belarus in 
February and Lithuanian-Belarusian summer 
school in July.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Sužiedėlis, Saulius; Liekis, Šarūnas. Conflicting 
memories: the reception of the holocaust in Lithua-
nia // Bringing the dark past to light: the reception 
of the holocaust in postcommunist Europe / Ed-
ited by John-Paul Himka and Joanna Beata Michlic. 
Lincoln, NE, USA University of Nebraska Press, 
2013. ISBN 9780803225442. P. 319–351. 
2. Makhashvili, Nino; Voren, Robert van. Balancing 
community and hospital care: a case study of re-
forming mental health services in Georgia // PLOS 
medicine. San Francisco, United States: Public 
Library of Science. ISSN 1549-1676. Vol. 10 (1), 
2013. P. 1–5. 
3. Kamuntavičius, Rūstis. History of the Grand 
Duchy of Lithuania: interpretations of the young 
Belarusians and Lithuanians // Darbai ir dienos. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 
ISSN 1392-0588. 60 (2013). P. 137–160. 
4. Kamuntavičius, Rūstis, et al. Artisti del lago di 
Lugano e del Mendrisiotto in Lituania: creatori del 
Barocco del Granducato (dal XVI al XVIII sec.) // 
Arte e storia. Lugano: Ticino Management SA. 
ISSN 2235-7769. 2013, no. 59. P. 18–63.
5. Baločkaitė, Rasa. The troubled landscapes of 
the Soviet media: dictators as celebrities, foreign 
broadcasts, shadow medias, and propaganda 
taken for fun // Media’s role in the Socialist era / 
Editor S. Coban. Kiel: Amani International Publis-
hers, 2013. ISBN 9783938054505.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius (vadovas), 
r.kamuntavicius@hmf.vdu.lt
Prof. dr. Šarūnas Liekis 
Dr. Robert van Voren

Dr. Andrej Kazakievič
Dr. Tomasz Błaszczak
Dr. Giedrė Milerytė
Dr. Vaiva Narušienė

Dr. Irena Miklaševič
Dr. Rasa Baločkaitė
Dokt. Vika Veličkaitė
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Muzikinio ugdymo 
dimensijos

Klasterį apibūdina tarpdisciplinišku-
mas. Mokslininkai siekia tyrimų dermės 
dviejų veiklos sričių sankirtoje – muzi-
kos kultūros plėtotės ir ugdymo dimen-
sijų apibrėžimuose. Tokių tyrimų di-
mensijos yra bent kelios: individualaus, 
organizacijos, institucinio lygmenų, taip 
pat nacionalinės ir tarptautinės muzi-
kos kultūros plėtotės lygmens.
Šiame klasteryje susibūrę mokslininkai 
siekia miesto, regioninės bei nacio-
nalinės muzikinio ugdymo ir muzikos 
mokytojų rengėjų reikmių ir galimybių 
tyrimų savitumo, atsižvelgiant į kultū-
rinę, mokslinę ir pedagoginę Muzikos 
akademijos lokalizaciją bei paveldą.
Orientuojamasi į praktinės tyrimų vei-
klos gerinimą, ateities perspektyvas 
bei pasaulinių tendencijų vertinimus, 
tobulinant studijų kokybę.

Dimensions of Music 
Education

This cluster is defined by its interdisci-
plinary nature. Scholars seek a compa-
tibility of reseach that is in the inter-
section of two different activities: the 
development of musical culture and 
the definition of educational aspects. 
There are several layers of scope in 
such research: individual, organizatio-
nal, institutional, and also national and 
international layers of development of 
musical culture. 
The scholars of this cluster seek to 
conduct distinctive research into the 
demand and potential in musical edu-
cation and training of musical peda-
gogues, depending upon the cultural, 
scientific and pedagogical localization 
and heritage of the Music Academy.  
Research is directed towards refine-
ment of practices, insights of various 
perspectives, and evaluation of global 
tendencies in assessing and improving 
the quality of education. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Tarptautiniai festivaliai: Pažaislio festi-
valis, „Muzikos ruduo“, operetė Kauno 
pilyje, „Iš arti“, „Gaida“, M. K. Čiurlionio ir 
E. Grigo festivalis, „Cantate Domino“.
Meistriškumo pamokas užsienyje vedė: 
K. Stonkus, R. Bliškevičius, L. Mockū-
nas, D. Bukantatė, S. Gerulis, R. Zubo-
vas, S. Krinicin, G. Gelgotas, A. Eitmana-
vičiūtė, S. Martinaitytė, T. Ladiga.
Meno analizės seminarai:
- „Pianistas XXI amžiuje. Atpažįstant ir 
sprendžiant naujus iššūkius“. 
- „Birštono menų vasaros akademija“.
Muzikinių stilių analizės seminarai:
- „The specifications of playing brass 
instruments and analysis of solo music 
works for trumped performance“ 
(T. Gricius, Suomija).
- „The peculiarities and music perfor-
mance of baroque“ (E. Moser, Vokie-
tija).
- „The performance of contemporary 
accordion music“ (V. Semionov, Anglija, 
Rusija, Kinija).
- „Interpretation of piano music“ 
(P. Stravinskas, JAV)
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- „The analysis of techniques of wooden wind 
instruments“ (P. Bingelis, Šveicarija).
Apdovanojimai:
- nacionalinė premija – G. Kuprevičius.
- „Fortūnos“ apdovanojimai: Vidmantas Bartu-
lis, Rita Preikšaitė, Aleksandras Jankauskas. 
- LR Prezidentės apdovanojimai už tarptauti-
nių konkursų laureatus: K. Stonkus, S. Gerulis, 
V. Prudnikovas, S. Martinaitytė, A. Eitmana-
vičiūtė.

Results of Research in 2013 »
International festivals: 
- “Pažaislis”, “Muzikos ruduo”, “Operetė 
Kauno pilyje”, “Iš arti“, “Gaida”, M. K. Čiurlionio 
ir E. Grigo festivalis, “Cantate Domino”.
The masterclasses conducted by: prof. 
K. Stonkus, R. Bliškevičius, L. Mockūnas, 
D. Bukantaitė, S. Gerulis, R. Zubovas, 
S. Krinicin, G. Gelgotas, A. Eitmanavičiūtė, 
S. Martinaitytė, T. Ladiga.
Most important awards:
- National Prize – G. Kuprevičius.
- “Fortūna” awards: Vidmantas Bartulis, Rita 
Preikšaitė, Aleksandras Jankauskas.
- Lithuanian President’s awards for education 
of laureates: K. Stonkus, S. Gerulis, V. Prud-
nikovas, S. Martinaitytė, A. Eitmanavičiūtė.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Bernotaitienė, Jolanta;  Beinarytė, Marija.  Mu-1. 
zikos pamokos laiko optimizavimas pradinėse 
klasėse // Kūrybos erdvės = The space of creation. 
Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-
1076. 2013, nr. 18. P. 19–26.

Bukantaitė, Daiva; Gerulis, Saulius. Jaunojo 2. 
atlikėjo atsakomybė už pasirengimą darbo rinkai // 
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos = Vocational 
education: research and reality. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas. ISSN 1392-6241. 2012, 
nr. 24. P. 46–58.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai / Main  »
Researchers
Doc. dr. Saulius Gerulis (vadovas),  
s.gerulis@ma.vdu.lt
Doc. dr. Daiva Bukantaitė 
Prof. Rokas Zubovas 
Prof. Kazys Stonkus 

Prof. Sabina Martinaitytė 
Doc. Audronė Eitmanavičiūtė 
Doc. dr. Robertas Bliškevičius 
Prof. Vladimiras Prudnikovas 
Doc. dr. Gabrielius Alekna
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Antropogeninių 
aplinkos pokyčių 
ir klimato poveikis 
gyviems organizmams

Klasterio tikslas – tirti, kaip gyvus orga-
nizmus veikia diferencijuoti, kompleksi-
niai antropogeniniai ir gamtiniai veiksniai, 
analizuoti jų populiacijų ir bendrijų au-
gimą, produktyvumo, struktūros, biologi-
nės įvairovės ir būklės pokyčius, įvertinti 
įvairių ūkio šakų antropogeninio poveikio 
aplinkai ir klimatui mažinimo galimybes, 
didinant gamybos ir vartojimo ekologinį 
veiksmingumą, siekiant darnesnio vysty-
mosi.
Mokslininkai tiria kintančios aplinkos po-
veikį ekosistemų augalijai ir gyvūnijai bei 
žmonių sveikatai. Daug dėmesio skiria 
žemės ūkio augalų konkurencingumo ir 
jų prisitaikymo prie kintančios aplinkos, 
klimato problemoms nagrinėti, Lietuvos 
pagrindinių medžių rūšių augimo ir se-
zoninio vystymosi pokyčiams šylant kli-
matui analizuoti ir jų ilgalaikei prognozei 
pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus 
numatyti. Tiriami gyvų organizmų morfo-
metriniai, anatominiai, fiziologiniai ir bio-
cheminiai rodikliai, atspindintys vykstan-
čius pokyčius, bei nustatomi efektyviausi 
biologiniai žymenys aplinkos pokyčių ste-
bėsenai ir ksenobiotikų toksiškumui įver-
tinti. Siekiant tyrimo rezultatus pritaikyti 
praktiškai, analizuojamos įvairių ūkio šakų 
antropogeninio poveikio aplinkai ir klima-
tui mažinimo bei darnesnio vystymosi 
galimybės. 

The Effect of Anthropogenic 
Environmental Changes 
and the Climate on 
Living Organisms

The aim of this scientific cluster is to in-
vestigate and evaluate the response of 
living organisms to single and integrated 
impact of anthropogenic and natural fac-
tors, changes in productivity, structure 
and biological diversity of populations 
and biological communities, and to eva-
luate the possibilities of different eco-
nomy branches to upgrade their ecologi-
cal efficiency and sustainability.
In order to implement this aim, rese-
archers of this cluster investigate and 
analyze the impact of environmental 
factors on agro- and forest ecosystems 
and human health. Increased attention 
is paid to the research and forecast of 
changes in competitiveness and adapta-
bility of agricultural plants, productivity 
and seasonal development of the main 
tree species according to different sce-
narios of climate change. Possibilities 
of different morphometric, anatomical, 
physiological and biochemical indicators 
to monitor and assess environmental 
and climatic changes and toxicity of xe-
nobiotics are investigated. In order to 
achieve a practical value from the obtai-
ned results, the possibilities of reducing 
the environmental impact of different 
economy branches is analyzed.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Kartu su partneriais iš GTC Botanikos ins-
tituto sėkmingai tęsiamas projektas „Eko-
toksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų 
parengimas“, kurio tikslas – sukurti nacio-
nalinę nuotekų ekotoksiškumo kontrolės 
sistemą Lietuvoje, skirtą įvertinti nuotekų 
poveikiui aplinkai, parengiant reikalin-
gus dokumentus teisinei bazei sukurti, 
ją susiejant su jau egzistuojančia žalos 
aplinkai vertinimo ir atlyginimo sistema. 
Projekto metu parengta ekotoksiškumo 
tyrimų strategija, ekotoksiškumo tyrimų 
rezultatų integruoto vertinimo sistema, 
sukurti teisės aktų pakeitimo pasiūlymai, 
nauji normatyviniai dokumentai, reguliuo-
jantys nuotekų kokybės kontrolę. 
2013 m. klasterio mokslininkai dalyvavo 
įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono 
strategijos tobulinimo ir „Europa 2020“ 
projektus. Kartu su partneriais iš Latvijos 
ir Suomijos, remiantis „SEED Money Faci-
lity“ programa, parengė projektą finansa-
vimui užtikrinti. Tai padės plėtoti ir rengti 
paraiškas paramai iš ES struktūrinių fondų 
2014–2020 m. gauti. Projekto „Anglies 
emisijos į aplinką sumažinimo priemonių 
parengimas ir įgyvendinimas“ („Baltic Low 
Carbon“) tikslas yra remti mažo anglies 
kiekio ekonomikos Baltijos regione vysty-
mąsi, užmegzti bendradarbiavimą, stiprinti 
gebėjimus ir keistis patirtimi tarp susijusių 
suinteresuotųjų šalių.

Results of Research in 2013 »
In 2013, the project “Development of 
methods for ecotoxicity assessment” 
was successfully conducted. The 
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project aims to develop national system for 
control of effluent ecotoxicity and the impact 
of effluents on the environment. The outcome 
of the project includes establisment of neces-
sary legislation and related regulatory docu-
ments and/or their updates, development of 
test-batteries and a cumulative index for tox-
icity assessment and implementation of initial 
stage of effluent monitoring. 
The researchers of the cluster with partners 
from Latvia and Finland have prepared the 
project - Low carbon emission policy design-
ing and implementation – (BalticLowCarbon) 
for EU Member States of the Baltic Sea Re-
gion and the European Commission Seed 
Money Facility (the Facility). The financing 
of this initial project enables preparation of 
project applications in line with EU structural 
funds programmes 2014–2020. The aim of 
the project is to support development of the 
low carbon economy in the countries of the 
BSR (Baltic Sea Region) by establishing co-
operation, building capacity and exchanging 
best practices amongst the involved stake-
holders.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Stravinskienė, Vida, et al. Dendrochronological 
research of scots pine (Pinus sylvestris L.) radial 

growth invicinity of industrial pollution // Dendro-
chronologia. Amsterdam, Netherlands: Elsevier 
B.V. ISSN 1125-7865. 2013, vol. 31, iss. 3. 
P. 179–186. 
2. Sujetovienė, Gintarė; Šliumpaitė, Irma. Re-
sponse of Evernia prunastri transplanted to an 
urban area in central Lithuania // Atmospheric 
pollution research. Izmir, Turkey: Turkish National 
Committee for Air Pollution Research and Control. 
ISSN 1309-1042. 2013, vol. 4, iss. 2. P. 222–228.
3. Žaltauskaitė, Jūratė; Brazaityte, Vilija. Assess-
ment of the effects of sulfonylureas herbicide 
amidosulfuron application on target and non-tar-
get organisms // Fresenius environmental bulletin. 
Freising: Parlar Scientific Publications. ISSN 1018-
4619. 2013, vol. 22, no. 7a. P. 1977–1982.
4. Venclovienė, Jonė, et al. The association be-
tween solar particle events, geomagnetic storms, 
and hospital admissions for myocardial infarc-
tion // Natural hazards. Dordrecht, The Nether-
lands: Kluwer Academic, Springer. ISSN 0921-
030X. 2013, vol. 65, iss. 1. P. 1–12.
5. Venclovienė, Jonė, et al. The Association 
between phenomena on the Sun, geomagnetic 
activity, meteorological variables, and cardiovascu-
lar characteristic of patients with myocardial infarc-
tion // International journal of biometeorology. 
New York, NY: Springer Verlag. ISSN 0020-7128. 
2013, vol. 57, no. 5. P. 797–804. 
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Klimato kaitos ir 
aplinkos taršos poveikis 
organizmų sąveikai ir 
sveikatingumui geno-
ekosistemos lygmenyse 
(B-08-01 KLIGEN) 

Pagrindiniai klasterio mokslinių tyrimų 
tikslai yra naudojant šiuolaikines prie-
mones bei molekulinius tyrimo metodus 
įvertinti augalų ir gyvūnų populiacijų įvai-
rovę, genetinės struktūros pokyčius ir ją 
lemiančius veiksnius, atsirandančius dėl 
kintančių aplinkos sąlygų; naudojant eks-
pozicijos ir jautrumo biologinius žymenis, 
patobulinti ankstyvąją aplinkos lemiamų 
ligų atpažinimo technologiją. Siekiama 
pasiūlyti šiuolaikinių aplinkos kokybės 
monitoringo priemonių ekosistemų po-
kyčiams stebėti. Vykdomi Vaccinium L., 
Actinidia Lindl. ir Viburnum L. genčių uo-
ginių augalų prisitaikymo, produktyvumo, 
genetinės įvairovės ir vaisių bioaktyvių 
komponentų tyrimai, siekiant pagrįsti 
šių kultūrų auginimo ir vaisių perdirbimo 
į sveikatai naudingus produktus galimy-
bes. Nagrinėjami augalų ir gyvūnų inva-
zijos būdai bei mechanizmai, kad būtų 
galima prognozuoti svetimkraščių augalų 
ir gyvūnų plėtrą bei siūlyti molekuline bi-
ologija pagrįstus kovos būdus. Tyrimai 
atliekami bendradarbiaujant su kitomis 
Lietuvos mokslo įstaigomis (VU, LASU, 
LSMU, GTC, LAMMC, FTMC) bei kelio-
lika kitų Europos, Azijos, Amerikos šalių 
mokslinių įstaigų. Klasterio darbuose 
dalyvaujantys studentai žinioms gilinti 
siunčiami į Vakarų Europos universitetus 
ir tyrimo centrus. 

Application of Innovation 
Technologies to the 
Research on Health Risks 
Raised by Climate Change 
and Environmental 
Pollution (KLIGEN)

The major aims of the cluster’s scienti-
fic research are to evaluate plant and 
animal population diversity, variation 
of genetic structure and it determined 
factors related to the shifting environ-
mental conditions using modern devi-
ces and molecular research methods; 
using exposition and sensitivity biolo-
gical markers for an improvement of 
identification technology of early dise-
ases determined by environment. The 
cluster attempts to suggest recent 
monitoring devices for the study of en-
vironmental quality changes. The scien-
tists of the cluster carry out research 
of Vaccinium L., Actinidia Lindl. and Vi-
burnum L. species adaptation, produc-
tivity, genetic variability and bioactive 
components of fruits for validation of 
growing and processing these cultures 
to healthy products possibilities. Pur-
pose of ongoing research is to elucidate 
plant and animal invasion mechanisms, 
predict the further spread of aliens and 
suggest molecular biology-based infor-
mation, which might be a helpful tool 
for invasive species elimination. Inves-
tigations are carried out in collaboration 
with scientific institutions in Lithuania 
and several institutions in Europe, Asia 
and America. Students participating in 
the cluster’s activities visit West Euro-
pean universities and research centers 
to extend their research.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. birželio 27–28 d. Kaune organi-
zuota tarptautinė mokslinė konferencija 
„Research of plant diversity. Present and 
future“ VDU Kauno botanikos sodo jubi-
liejui paminėti. 
ES 7BP projektai: „Gamtinės aplinkos tei-
giamas poveikis sveikatai įvairių Europos 
regionų tipinėms populiacijoms“ (PHENO-
TYPE) bei „Žmogaus ankstyvojo gyve-
nimo ekspozomas – naujos priemonės ir 
metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo 
aplinkos ekspoziciją ir poveikį vaikų svei-
katai Europoje“ (HELIX).
LMT nacionalinės mokslo programos „Lie-
tuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmo-
gaus poveikis“ projektai: „Svetimkraščių 
žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių 
veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai“ 
(Adaptinvazgen, LEK-07/2012); „Svetim-
kraščių žinduolių invazyvumas, genomi-
niai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sau-
sumos ekotone“ („Invazyvumas ekotone“, 
Nr. LEK-14/2012).
NMP „Sveikas ir saugus maistas“ projek-
tas „Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių 
komponentų kitimas priklausomai nuo ge-
notipo ir aplinkos“ (Uogbiogena, SVE-04
/2011-AM).
LMT mokslininkų grupių projektai: ,,Erkių 
pernešamų ligų sukėlėjų paplitimo ir ge-
nomo sekų tyrimai“ (MIP-071/2011), „Der-
macentor erkių genetinė įvairovė ir užsikrė-
timas patogenais“ (MIP-53/2013).
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. pro-
gramos priemonės „Profesinio mokymo ir 
informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės 
ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės 
praktikos sklaida“ projektas „Naujausių 
mokslo žinių ir pažangiausių technologijų 
taikymas, įrengiant sodinių šilauogių pramo-
nines plantacijas ir ūkininkaujant jose“.
2013 m. tyrimų rezultatai pristatyti skai-
tant 50 pranešimų įvairiose tarptautinėse 
konferencijose.
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Results of Research in 2013 »
Organized an international scientific conference for 
VMU Kaunas Botanical Garden anniversary “Rese-
arch of plant diversity. Present and future”. Kau-
nas, 27–28th of June, 2013.
Scientists participated in EU 7GP projects “Posi-
tive effect of natural environment to health of va-
rious Europe region standard populations” (PHE-
NOTYPE) and “Human early life exposome – new 
tools and methods for integration of early life envi-
ronment exposition and effect on children’s health 
in Europe” (HELIX);
The Lithuanian Research Council National Scientific 
Programs “Lithuanian ecosystems: climate change 
and human impact” projects “Factors determining 
invasion of alien species in relation to genome and 
environment” (Adaptinvazgen, LEK-07/2012), “In-
vasion of alien mammals, genomic changes and 
adaptation in water and land exton“ (Invasion in 
Exton, no. LEK-14/2012); National Science Pro-
gram “Healthy and safe food” project “Variation of 
bioactive compounds of non-traditional cultivated 
plant species in relation to environment and ge-
notype“ (Uogbiogena, SVE-04/2011-AM); Lithu-
anian Research Council scientists’ groups projects 
“Dispersion and genomic sequences research of 
ticks spread pathogens causing diseases “ (MIP-
071/2011); “Dermacentor ticks genetic diversity 
and infection of pathogens“ (MIP-53/2013);
Lithuanian county development 2007–2013 pro-
gram assembly “Professional teaching and infor-
mative activity” activity field “Agricultural and forest 
activities, scientific knowledge and innovational 
practice spread in agricultural product processing 
farms”, project “The latest scientific knowledge and 
application of the most innovative technologies for 
arranging and growing a garden of blueberries in 

industrial plantations”.
According to the results of 2013, more than 50 
presentations were made and presented in inter-
national conferences.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Kupčinskienė, Eugenija, et al. Molecular diver-1. 
sity of small balsam populations in relation to 
site characteristics // Central European Journal of 
Biology. 2013, 8 (10). P. 1048–1061.

Radzijevskaja, Jana, et al. The propensity of 2. 
voles and mice to transmit Borrelia burgdorferi 
sensu lato infection to feeding ticks // Veterinary 
parasitology. 2013, 197 (1–2). P. 318–325.

Kraujalytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; 3. 
Pukalskas, Audrius; Česonienė, Laima; Daubaras, 
Remigijus. Antioxidant properties and polyphenolic 
compositions of fruits from different European cran-
berrybush (Viburnum opulus L.) genotypes // Food 
chemistry. 2013, Vol. 141, iss. 4. P. 3695–3702. 

Česonienė, Laima, et al. Morphological and 4. 
genetic diversity of European cranberry (Vacci-
nium oxycoccos L., Ericaceae) clones in Lithuanian 
reserves // Acta societatis botanicorum Poloniae. 
2013, Vol. 82, no. 3. P. 211–217. 

Gražulevičienė, Regina, et al. Risk of congenital 5. 
anomalies in relation to the uptake of trihalomet-
hane from drinking water during pregnancy // 
Occupational and environmental medicine. 2013, 
vol. 70, no. 4. P. 274–282. 

Paulauskas, Algimantas, et al. Morphological 6. 
traits and genetic diversity of differently overwin-
tered oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars // 
Žemdirbystė=Agriculture, 2013, 100 (4). P. 409–
416.
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Biofizika 
bionanotechnologijai 
ir biomedicinai 
(BIOMEDTECH)

Klasterio tikslai: 
Fundamentiniai tyrimai: modeliuoti ir 
eksperimentiškai tirti stiprių elektrinių 
laukų poveikį ląstelių membranoms 
bei su jomis susietoms fazėms: elek-
troporacijos bei molekulių pernašos 
mechanizmus, elektrocheminius pro-
cesus, vykstančius aukštosios įtampos 
impulsų metu, bei jų pasekmes, anti-
navikinių sistemų (elektrinio impulso ir 
bleomicino, vitaminų C ir K3 mišinio) 
veikimo mechanizmus, tarpmolekuli-
nes sąveikas elektriniuose laukuose ir 
be jų.
Metodiniai darbai: kurti naujas, įsisa-
vinti bei tobulinti jau naudojamas ląs-
telių elektroporacijos ir su ja susijusių 
reiškinių tyrimo metodikas. 
Taikomieji darbai: fundamentinių tyrimų 
pasiekimus taikyti navikų ir genų tera-
pijoms, maisto produktams apdoroti, 
mikroorganizmams inaktyvinti, kuriant 
ir tobulinant bionanotechnologijas.
Tyrimai atliekami in vitro su keliais na-
vikinių ir nenavikinių ląstelių tipais. In-
tensyviai bendradarbiaujama su kitų 
Lietuvos institucijų bei Olandijos, Pran-
cūzijos, Ukrainos ir JAV mokslininkais. 

Biophysics for 
Bio-nanotechnology 
and Biomedicine 
(BIOMEDTECH)

Aims of the cluster: 
Basic research: Theoretical modeling 
and experimental investigation of the 
influence of strong electric fields on cell 
membranes: mechanisms of electropo-
ration and electrochemical processes 
occurring during high-voltage pulses 
and their consequences, mechanisms 
of the action of anti-tumor systems 
(electric pulse and bleomycin, mixture 
of vitamins C and K3).
Methodological studies: Design of the 
equipment and the methods used for 
applying and/or studying cell electro-
poration and related phenomena.
Applied studies: Application of the re-
sults of basic research in tumor and 
gene therapies, food processing, mi-
croorganism inactivation, and desi-
gning and developing of bionanotech-
nologies.
Experiments are carried out in vitro on 
several cancerous and noncancerous 
cell lines. Members of the cluster co-
operate with scientists from other Li-
thuanian institutions and laboratories 
in the Netherlands, France, Ukraine 
and the U.S.A. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Klasterio mokslininkai dalyvavo vykdant 
Aukštųjų technologijų plėtros 2011–
2013 m. programos (nanotechnologijos 
ir elektronika) projektą „Gyvųjų ląstelių 
nanoelektroporatorius“ (BIOnanopore) 
(Mokslo, inovacijų ir technologijų agen-
tūra (MITA), 2012 04 01–2014 01 01, 
vadovas G. Saulis), kuriam finansuoti 
skirta 597 tūkst. litų. Projekto tikslas – 
sukurti kompaktišką elektroporacijos 
sistemą, kuriančią pavienius stačia-
kampius elektrinius impulsus (arba jų 
serijas), kurių trukmė nuo šimtų nano-
sekundžių iki kelių milisekundžių, ląste-
lių plazminės membranos ir ląstelių vi-
dinių struktūrų bei procesų neinvazinei 
manipuliacijai, sukonstruoti specialias 
elektroporacijos kiuvetes, programinę 
įrangą elektroporuotų ląstelių daliai in 
vitro prognozuoti bei išbandyti jų tinka-
mumą realiems elektroporacijos taiky-
mams. 
Klasterio mokslininkai kūrė programinę 
įrangą elektroporuotų ląstelių daliai in 
vitro prognozuoti, plačiame impulsų 
diapazone (200 ns–10 ms) nustatė, 
kaip elektroporuotų ląstelių dalis bei 
porų dydis priklauso nuo impulsų am-
plitudės ir trukmės. Taip pat tyrė elek-
trocheminius procesus, vykstančius im-
pulsų metu, ir būdus juos kontroliuoti, 
taikant skirtingos energijos elektrinius 
impulsus.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the cluster’s members participated in 
the project “Nanoelectroporator of biological 
cells” (Program of High Technology Develop-
ment for 2011–2013 (Nanotechnology and 
Electronics) (Science, Innovation and Technol-
ogy Agency (MITA), 2012–2013, Head G. Sau-
lis, 597,000 Lt). The main task was to design 
the prototype of the electroporation system, 
generating electric pulses with pulse dura-
tion from 150 ns to 10 ms for non-invasive 
manipulation of cell plasma membrane and 
intracellular structures and processes in vitro, 
design of electroporation cuvettes, software 
allowing the prediction of cell electroporation 
in vitro and to test their suitability for real ap-
plications. 
Members of the cluster have developed the 
software for prediction of cell electropo-
ration in vitro, in a wide range of pulses 
(40 ns–10 ms), determined how the fraction 
of electroporated cells and the pore size de-
pend on the pulse amplitude and duration. 
Electrochemical processes and ways to con-
trol them using different energy electrical 
pulses has also been studied.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Saulis, Gintautas, et al. Theoretical analysis and 1. 
experimental determination of the relationships 
between the parameters of the electric field pulse 
required to electroporate the cells // IEEE transac-
tions on plasma science. Santa Fe: IEEE nuclear 
and plasma sciences society. ISSN 0093-3813. 
Vol. 41, no. 10, 2013. P. 2913–2919. 

Balevičius, Saulius; Stankevič, Voitech; Žuraus-2. 
kienė, Nerija; Šatkovskis, Eugenijus; Stirkė, Arūnas; 
Bitinaitė, Aistė; Saulė, Rita; Maciulevičienė, Rūta; 
Saulis, Gintautas. System for the nanoporation 
of biological cells based on an optically-triggered 
high-voltage spark-gap switch // IEEE transac-
tions on plasma science. Santa Fe: IEEE nuclear 
and plasma sciences society. ISSN 0093-3813. 
Vol. 41, no. 10, 2013. P. 2706–2711.
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Vaistų ir genų 
pernašos tyrimų 
klasteris

Klasteris kompleksiškai tiria ląstelių 
elektroporacijos ir sonoporacijos reiš-
kinius (elektrinių laukų ir ultragarso po-
veikį ląstelėms) ir siekia pritaikyti juos 
vaistų ir genų pernašai į ląsteles ir au-
dinius. Šiuo metu egzistuoja daugybė 
vaistinių medžiagų, tačiau dalis jų dėl 
nepakankamos skvarbos į audinius ir 
ląsteles ar dėl kitų šalutinių efektų pa-
ciento nepasiekia. Todėl vaistų pernaša 
– vienas esminių medicininių iššūkių, 
pagal svarbą sulyginamas su vaistų kū-
rimu. Vienas pagrindinių klasterio tikslų 
– pritaikyti ir išvystyti elektroporacijos 
ir sonoporacijos metodus navikams 
gydyti klinikoje. Svarbus klasterio už-
davinys – detaliai išsiaiškinti elektropo-
racijos ir sonoporacijos mechanizmus 
ir jų poveikio sinerginio taikymo pers-
pektyvas. Be to, siekiant elektroporaci-
jos ir sonoporacijos metodus pritaikyti 
genų terapijoje, daug dėmesio skiriama 
genų elektropernašos ir sonopernašos 
mechanizmams išaiškinti. Klasteris taip 
pat vykdo nervų sistemos vystymosi ir 
regeneracijos tyrimus. Naudojant įvai-
rias farmakologines medžiagas, kanalų 
bei viduląstelinių molekulių slopiklius ir 
aktyvintojus, siekiama įvertinti signa-
linių molekulių signalinius kelius nervi-
nėse ląstelėse.

Research on Delivery 
of Medicine and Genes 

The Biophysical Research group deals 
with cell and tissue behavior in the elec-
tric fields, with special focus on cell elec-
troporation and sonoporation-mediated 
drug and gene delivery. Currently there 
are many pharmaceutical compounds, 
however, part of them, because of low 
penetration into tissues and cells, rapid 
clearance, inactivation or because of 
various sides effects do not reach clin-
ics. Therefore targeted and controlled 
drug delivery is of paramount impor-
tance that can be compared by the de-
velopment of new drugs. The aims of 
the group are to gain detailed insight in 
the mechanism of cell electroporation 
and sonoporation and to implement 
them into clinics for tumor treatment. 
In addition, a special focus is given to 
understand mechanisms of electropo-
ration and sonoporation mediated gene 
delivery aiming to apply the methods 
for gene therapy. Biophysical research 
group is also involved in investigation of 
development and regeneration of ner-
vous system. Using various methods 
we aim to evaluate the effects Sema-
phorin 3A on development and regener-
ation of DRG axons and to understand 
signaling pathways that are governing 
these effects. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. baigtas 2011–2013 m. tarp-
tautinis trišalis Lietuvos, Latvijos ir Tai-
vano projektas „Ląstelių elektroporaci-
jos ir sonoporacijos tyrimai efektyviai 
vaistų pernašai ir navikų gydymui“.
2013 m. pradėtas mokslininkų grupių 
projektas „Mikroburbulų stabilios ir 
inercinės kavitacijos parametrų įtakos 
sonoporacijos efektyvumui tyrimas“.
2012–2013 m. vykdytas mokslininkų 
stažuotojų projektas „Elektroporacijos 
įtakos biologiškai aktyvių medžiagų 
ekstrakcijai iš augalinės žaliavos mode-
liavimas ir optimizavimas“.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, we have successfully completed in-
ternational Lithuanian-Latvian-Taiwanese 3-y-
ear project: “Combination of electroporation 
and sonoporation for efficient drug delivery 
into cells and tissues for tumor treatment”.
In 2013 we have started a new 2-year project: 
“Investigation of parameters of microbubble 
stable and inertial cavitation for efficient so-
noporation”.
From 2012 a post-doctoral student in the 
group has been carrying out the project: “Mo-
deling and optimization of electroporation for 
extraction of bioactive compounds from plant 
stock”.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Lamanauskas, Nerijus, et al. Bleomycin delivery 1. 
into cancer cells in vitro with ultrasound and 
SonoVue® or BR14® microbubbles // Journal of 
drug targeting. London, United Kingdom: Informa 
healthcare. ISSN 1061-186X. Vol. 21, no. 4, 2013. 
P. 407–414. 

Kaselis, Andrius, et al. DRG axon elongation 2. 
and growth cone collapse rate induced by Sema3A 
are differently dependent on NGF concentra-
tion // Cellular and molecular neurobiology. New 
York: Springer. ISSN 0272-4340. Vol. 34, 2014. 
P. 289–296. 
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Alternatyvi energija

Saulės kuras, vandenilis (H2), pasaulio 
energetikos ekspertų nuomone, jau 
artimiausiais dešimtmečiais iš dalies 
pakeis iškastinį kurą. Klasterio „Alter-
natyvi energija“ mokslininkai kuria origi-
nalią, patentu apsaugotą, technologiją, 
kaip gauti vandenilį iš vandens garų, 
naudojant plazmos spindulinę energiją, 
arba plazmą per aktyvintą fotosintezę. 
Jos metu plazmos spindulinė energija 
transformuojasi į cheminę (vandeni-
lio) energiją, naudojant puslaidininkius 
(TiO2) fotokatalizatorius.
Atlikti tyrimai parodė, kad metalinio 
titano danga, įdėta į vandens garų 
plazmą, oksiduojasi, o jos paviršius 
pasidengia adsorbuoto vandens mo-
nosluoksniu. Nustatyta, kad vandens 
molekulės ant hidrofilinio puslaidininki-
nio katalizatoriaus paviršiaus vandens 
garų plazmoje skyla į deguonį, for-
muoja protonus ir išskiria elektronus. 
Pirmą kartą parodyta, kad TiO2 danga 
plazmoje funkcionuoja kaip elektroche-
minio elemento kietas elektrolitas, pro 
kurį pernešami protonai, o šie redukuo-
jasi skiriamoje TiO2/Si (padėklas) riboje 
ir prisijungia vandens oksidacijos metu 
išlaisvintus elektronus (2H++2e=H2), 
atėjusius išoriniu elektriniu kontūru. Ty-
rimų tikslas – po 4–5 metų pasiekti: 1) 
5 % energijos konversijos efektyvumą, 
2) 50 val. stabilaus darbo trukmę ir 3) 
konkurencingą kainą ateityje.

Alternative Energy 

As we move toward the creation of 
a sustainable society, much attention 
is being placed on artificial photosyn-
thesis that utilizes renewable energy. 
Among these, active research is being 
done on technology for producing hy-
drogen from water. The technology 
does so through the direct decompo-
sition of water, using a semiconductor 
catalyst. A major issue for semiconduc-
tor catalysts is that their visible light 
responsive property is not compatible 
with high conversion efficiency. To 
overcome this problem, the develop-
ment of a semiconductor catalyst is in 
progress. 
Alternative energy is developing a new 
technology to produce hydrogen from 
water vapour using plasma activated 
photocatalyst. Final goal (after 4–5 
years, at a lab level): 1) energy conver-
sion efficiency (available energy/plasma 
energy) – 5 % or more, 2) stable opera-
tion duration – 50 hours or more, and 
3) have a potential to be a cost com-
petitive technology compared to exist-
ing hydrogen manufacturing methods 
(such as reforming steam from metha-
nol and natural gas in the future). 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Sukurtas vandens molekulių skaldymo 
modelis aptartas tarptautinės konfe-
rencijos (Fifth Central European Sym-
posium on Plasma Chemistry) metu, 
kuri vyko 2013 08 25–29 mieste 
Balatonalmádi, Vengrijoje. Perskaityti 
pranešimai „Plasma activated water 
splitting using TiO2 coatings immersed 
in water vapor“ ir „Surface reactivity of 
Ti films covered by water layer adsor-
bed under plasma radiation“.
Redox procesai, vykstantys elektroche-
miniame elemente su TiO2 elektrolitu 
plazmoje, aptarti 2013 09 27 Vilniuje 
vykusioje respublikinėje konferenci-
joje „Chemija 2013“: L. Pranevičius, 
L. L. Pranevičius, K. Gedvilas, P. Vilkinis, 
S. Baltaragis „Surface reactivity of ti-
tanium films immersed in water vapor 
plasma“.
2013 04 10 VDU vyko kasmetinis 
seminaras tema „Saulės kuras“, kurio 
metu aptarti šie klausimai: 1) vandenilio 
gavyba iš vandens, naudojant puslaidi-
ninkius fotokatalizatorius, 2) fotoka-
talizatorių medžiagotyros problemos, 
3) puslaidininkių katalizatorių uždraus-
tos zonos pločio inžinerija ir 4) fotoe-
lektrocheminiai elementai. 
2013 m. pradėtas tarptautinis bendra-
darbiavimas su šiomis institucijomis: 
1) Rutgers’ School of Environmental 
and Biological Sciences, Department 
of Environmental Sciences, USA, As-
sociate Professor Gediminas Mainelis, 
2) University of Cincinnati, School of 
Energy, Environmental, Biological, and 
Medical Engineering (SEEBME), USA, 
prof. Dionysios (Dion) D. Dionysiou.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, it has been established that the 
plasma reduced TiO2 surfaces possess che-
misorptive and catalytic properties different 
from stoichiometric surfaces. The reason for 
the difference between stoichiometric oxidi-
zed and plasma reduced surfaces is due to 
the different electronic configuration of the 
ions, and the lower degree of coordinative un-
saturation in the fully oxidized oxides. In the 
presence of oxygen vacancies, water molecu-
les readily adsorb onto the surface by forming 
chemical bonds with the nonstoichiometric 
titanium dioxide and stay as individual mole-
cules or tend to form small water islands. The 
adsorbed water layer is observed to be rather 
inhomogeneous depending on the surface 
roughness. For the next study, it is planned to 
create an efficient system for hydrogen pro-
duction combining three chambers: 1) water 
vapor production, 2) gas plasma containing 
water vapor, and 3) hydrogen collection. 
Main results have been presented at Fifth 
Central European Symposium on Plasma Che-
mistry (2013.08.25–29 Balatonalmádi, Hun-
gary), at National conference on chemistry 
(2013.09.27 “Chemija 2013”, Vilnius), and dis-
cussed at seminar “Solar fuel” (2013.04.10, 
Kaunas, VMU).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 
1. Milčius, Darius; Pranevičius, Liudas. Paten-
tas. Vandenilio gavybos iš vandens būdas / 
Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis pa-
tentų biuras, 2013. 6 p.
2. Pranevičius, Liudvikas, et. al. Water vapor-
plasma-enhanced oxidation of thin titanium 
films. Acta physica Polonica A. Vol. 123, no. 5, 
2013.  ISSN 0587-4246. P. 907–910.
3. Mickevicius, Saulius, et al. Revised cal-
culation of four-particle harmonic-oscillator 
transformation brackets matrix // Compu-
ter physics communications. Amsterdam, 
Netherlands: Elsevier B.V. ISSN 0010-4655. 
2013, vol. 184, iss. 2. P. 409–413. 
4. Aleknavičius, Aidas; Gabalis, Martynas; Mi-
chailovas, Andrejus; Girdauskas, Valdas. Aber-
rations induced by anti-ASE cap on thin-disk 
active element // Optics express. Vol. 21, 
iss. 12, 2013.  ISSN 1094-4087. P. 14530–
14538.
5. Tučkutė, Simona, et. al. On the oxygen 
transport mechanism in titanium thin films 
under irradiation by molecular water ions // 
Materials science=Medžiagotyra. Vol. 19, 
no. 1, 2013.  ISSN 1392-1320. P. 34–37. 
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Molekulinės 
bioenergetikos 
klasteris

Klasterį sudaro dvi mokslinės grupės: 
Eukariotinių ląstelių bioenergetikos 
(ELB) grupė (vadovė prof. Vida Milda-
žienė) ir Membranų biochemijos (MEB) 
grupė (vadovas prof. Rimantas Dauge-
lavičius). 
ELB grupėje tiriama: 1) ksenobiotikų 
(vaistinių medžiagų ir aplinkos teršalų) 
poveikis mitochondrijų oksidacinio fos-
forilinimo sistemai; 2) hipertermijos 
įtaka vėžinių ir sveikų audinių ląste-
lėms; 3) kamieninių ląstelių savybės ir 
jų taikymas širdies raumeniui regene-
ruoti; 4) fizinio streso įtaka sėkloms 
daiginti bei vėlesnis augalų vystymasis 
ir jų atsparumas ligoms. 
MEB grupėje tiriama: 1) mikroorga-
nizmų (bakterijų, archėjų, mielių) virusų 
patekimo į ląsteles ir išėjimo iš ląstelių 
mechanizmai; 2) medžiagos ir metodai 
daugiavaisčio atsparumo siurblių akty-
vumui nustatyti; 3) membranose akty-
vių junginių veiklos mechanizmai.

Molecular 
Bioenergetics

Cluster consists of two research groups: 
the Eukaryotic Cell Bioenergetics (ELC) 
group (headed by prof. Vida Mildažienė) 
and Membrane Biochemistry (MEB) 
group (headed by prof. Riman tas Dau-
gelavičius). 
ELB group studies: 1) effects of xenobi-
otics (medicinal substances and environ-
mental pollutants) on mitochondrial oxi-
dative phosphorylation system; 2) the 
influence of hyperthermia on cancer 
cells and healthy tissues; and 3) stem 
cell properties and their application in 
regeneration of cardiac muscle; 4) in-
fluence of physical stress on the seed 
germination, subsequent plant growth 
and their resistance to disease MEB 
group studies: 1) mechanisms of viral 
entry into microbial (bacterial, archeal, 
yeast) cells and exit out of infected 
cells; 2) materials and methods for eval-
uation of the activity of multidrug resis-
tance pumps; 3) action mechanisms of 
membrane-active compounds.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. klasterio mokslininkai daug 
laiko skyrė mokslui populiarinti. Ši 
veik la buvo nukreipta į: 
- moksleivius (Nacionalinės moksleivių 
akademijos biologijos (biochemijos) 
sekciją);
- mokytojus (projektų vykdytojus gam-
tos mokslų kompetencijoms ugdyti);
- visuomenę (rengiant biochemijos sek-
ciją Kauno mokslo šventę „Pamatyk 
kitaip“). 
Klasterio mokslininkai Lietuvos moky-
klose pasakojo apie savo veiklą VDU 
Gamtos mokslų fakultete, siekdami su-
dominti mokinius studijomis VDU GMF. 
Taip pat, dirbdami drauge su kolegomis 
iš VDU Kauno botanikos sodo, vykdė 
bendrą Lietuvos ir Baltarusijos projektą 
„Augalų medžiagų apykaitos ir fungici-
dinės apsaugos skatinimas, sėklas ir 
sodinamąją medžiagą veikiant plazma 
ir radijo bangomis“ .
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Results of Research in 2013 »
In 2013, scientists of the Cluster spent much 
time on science popularization activities, 
mostly aimed at:
- Pupils – biology/biochemistry section of 
the National Student’s Academy;
- Teachers – participants of skills enhance-
ment project in Natural science; 
-  Society – organizing the biochemistry sec-
tion at the Kaunas Science Festival “See the 
other way”. Scientists of the cluster spoke at 
schools about their research activities at the 
Faculty of Natural Sciences at VMU, thereby 
increasing the attractiveness of studies at Vy-
tautas Magnus University. In addition, scien-
tists of the cluster together with colleagues 
from VMU Kaunas Botanical Garden were 
working on a joint Lithuanian-Belarusian proj-
ect “Promotion of plant metabolism and fungi-
cidal protection operating on seeds and plant-
ing material by plasma and radio waves”. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2013 m. 

Sutkuvienė, Simona, et al. Evaluation of the 1. 
efficiency of synthesized efflux pump inhibitors 
on salmonella enterica ser. Typhimurium cells // 
Chemical biology and drug design. Oxford: Wiley-
Blackwell. ISSN 1747-0277. Vol. 82, iss. 4, 2013. 
P. 438–445. 

Buivydas, Andrius; Pasanen, Tanja; Senčilo, 2. 
Ana; Daugelavičius, Rimantas; Vaara, Martti; Bam-
ford, Denis H. Clinical isolates of Pseudomonas 
aeruginosa from superficial skin infections have 
different physiological patterns // FEMS microbiol-
ogy letters. Oxford: John Wiley & Sons Ltd. ISSN 
0378-1097. Vol. 343, iss. 2, 2013. P. 183–189. 

Vaitkevičienė, Violeta, et al. C-14 in radioactive 3. 
waste for decommissioning of the Ignalina nuclear 
power plant // Radiocarbon: an international jour-
nal of cosmogenic isotope research. Tuscon, USA: 
University of Arizona. ISSN 0033-8222. 2013, 
vol. 55, no. 2–3. P. 783–790. 
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Instrumentinės analizės 
metodų vystymas ir jų 
taikymas molekulinei 
biologinių objektų, 
sintetinių produktų ir 
aplinkos analizei 

Pagrindiniai mokslininkų grupės tikslai 
yra cheminės analizės metodų kūrimas 
ir vystymas, taikant pažangias techno-
logijas ir tarpdisciplininę kompetenciją, 
cheminės analizės metodų miniatiūriza-
vimas, integravimas, įrangos kūrimas ir 
vystymas, sorbcinių medžiagų sintezė, 
įvertinimas ir taikymas chromatografi-
joje, elektrochromatografijoje ir kieta-
fazėje ekstrakcijoje, nanostruktūrinių 
medžiagų sintezė, charakterizavimas ir 
panaudojimas.
Mokslininkai atlieka biologinių objektų 
(maisto produktų, vaistinių bei priesko-
ninių augalų, bičių produktų, gėrimų ir 
kt.), aplinkos objektų ir sintetinių pro-
duktų analizę, biologinių skysčių tiesio-
ginę analizę, panaudojant integruotus 
bandinio paruošimo, spektrofotome-
trius, chromatografinius ir mikroana-
lizės metodus. Klasterio dalyviai nau-
doja vaistinių augalų biotechnologijas, 
tiria teršalų bioremediaciją ir fitoreme-
diaciją, atlieka augalų antrinių metabo-
litų analizę, epigenetinius tyrimus, įver-
tina augalų ekstraktų antioksidacines 
savybes.

Development of 
Instrumental Analysis 
Methods and their 
Application to Molecular 
Analysis of Biological 
Objects, Synthetic Products 
and the Environment

The main objectives of the scientific 
group are the creation and develop-
ment of chemical analysis methods by 
employing advanced technologies and 
interdisciplinary expertise; the mini-
aturization and integration of chemical 
analysis methods; designing and devel-
opment of the software and hardware; 
synthesis of adsorbtive materials, their 
evaluation and application in chroma-
tography, electrochromatography and 
solid-phase extraction; synthesis of a 
nanostructured materials, characteri-
zation and use for analysis.
Scientists perform the analysis of vari-
ous biological objects, i.e. food, medici-
nal and spices plants, bee products, 
beverages etc., analysis of environ-
mental objects and synthetic products, 
the direct analysis of biological fluids 
using integrated sample preparation 
by spectrophotometric, chromato-
graphic and microanalysis techniques. 
The cluster members use the biotech-
nology of medicinal plants, investigate 
bioremediation and phytoremediation 
of pollutants, perform the analysis of 
the composition of plant secondary 
metabolites, perform epigenetic tests 
and evaluate antioxidant properties of 
the plant extracts.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

2013 m. buvo sėkmingai įgyvendintas 
nacionalinės mokslo programos „Svei-
kas maistas“ projektas „Saugesnių ir 
vertingesnių maisto produktų kūrimas, 
taikant kietafazę fermentaciją“ (ben-
dradarbiauta su KTU bei LSMU, SVE 
09/2011). Nustatyta, kad kietafazė 
augalinės žaliavos fermentacija pieno 
rūgšties bakterijomis padidina kai kurių 
biologiškai aktyvių medžiagų kiekius, 
todėl padidėja antioksidacinis, antibak-
terinis aktyvumas bei aromatas. Kai 
kurie fermentuoti produktai pritaikyti 
maisto produktų gamyboje pagerinant 
jų juslines, funkcionaliąsias savybes ar 
prailginant vartojimo laiką, t. y. Satu-
reja montana L. – mėsos; Rhaponticum 
carthamoides L. – varškės sūrių; lubinai, 
linų sėmenys, turintys mažiau riebalų, ir 
topinambai – miltinės konditerijos.
Tęsiami projektai, kurių metu tiriamos 
Chamerion angustifolium priešvėžinės 
savybės (MIP-12337) bei pabėgių me-
dienos bioremediacija (VP1-3.1-ŠMM-
10-V-02-010).
2013 m. gegužės 16–19 dienomis or-
ganizuota 7-toji tarptautinė konferen-
cija „The Vital Nature Sign“. 2014 m. 
gegužės 15–17 d. organizuota 8-oji 
tarptautinė konferencija „The Vital Na-
ture Sign“, 2014 m. birželio 11–13 d. – 
NoSSS (Šiaurės šalių skirstymo mokslo 
draugijos) konferencija Stokholme.
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Results of Research in 2013 »
In 2013, the project “Application of solid-
state fermentation for development of higher 
value and safety food products” from the 
National Research Programmes (Healthy and 
Safe Food) was successfully finished (project 
No. SVE 09 /2011, in collaboration with KTU 
and LUHS). It was found that the solid-phase 
fermentation of the raw plant material by 
lactic acid bacteria increases the amount of 
some biologically active substances, which 
increases the antioxidant and antibacterial 
activities and aroma properties.
Some fermented products were adjusted for 
the food production thus enhancing their or-
ganoleptic, functional properties or extended 
the shelf life, i.e. Satureja montana for meat 
products; Rhaponticum carthamoides for cot-
tage cheese; lupine, flaxseed with reduced fat 
and Jerusalem artichoke for baked bread.
The projects for the evaluation of the anti-
cancer properties of Chamerion angustifolium 
(MIP- 12337) and for testing the bioremedia-
tion of railway sleepers (VP1-3.1-MES-10-V-
02-010) are continued.
The 7th international conference “The Nature 
Vital Sign” was organized in May 2013. The 
8th international conference “The Nature Vital 
Sign” will be held in May 15–17, 2014. The 
conference of Nordic Separation Science 

Society is organized in Stockholm in June 
11–13, 2014.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
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Ligor, Magdalena; Stankevičius, Mantas, et al. 1. 
Comparative Gas Chromatographic–Mass Spectro-
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Sample Preparation Methods // Food analytical 
methods. New York: Springer New York LLC. ISSN 
1936-9751. 2014, vol. 7, no. 7. P. 1–10. 

Juodeikienė, Gražina; Čižeikienė, Dalia; 2. 
Češkevičiūtė, Vaida; Vidmantienė, Daiva; 
Bašinskienė, Loreta; Akuņeca, Ieva, et al. Solid-
state fermentation of Silybum marianum L. seeds 
used as additive to increase the nutritional value of 
wheat bread // Food technology and biotechnol-
ogy. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1330-
9862. 2013, vol. 51, no. 4. P. 528–538.

Kaškonienė, Vilma, et al. Essential oils of Bidens 3. 
tripartita L. collected during period of 3 years com-
position variation analysis // Acta physiologiae 
plantarum. Heidelberg: Springer. ISSN 0137-5881, 
vol. 35, iss. 4. 2013. P. 1171–1178. 

Berneckė, Simona; Maruška, Audrius. Analy-4. 
sis of free fatty acids in soap samples by means 
of gas chromatography-mass spectrometry // 
Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 
0235-7216, vol. 24, no. 4 . 2013. P. 307–311.
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May 2015 – 9th International Conference 
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Sistemų analizė, 
modeliavimas, 
valdymas ir 
optimizavimas

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra adaptyvios ir intelektualios 
sistemos: sudėtingiems objektams ir 
procesams analizuoti, modeliuoti, val-
dyti kuriami metodai, pagrįsti progno-
zuojančiais, neraiškios logikos ir fiziki-
niais modeliais; signalų atpažinimas: 
tiriami metodai ir modeliai šnekos ir mu-
zikos signalams analizuoti ir atpažinti; 
mokymosi ir atminties mechanizmų mo-
deliavimas: kuriami nervų sistemos mo-
kymosi ir atminties mechanizmų mode-
liavimo ir analizės algoritmai; globalios 
optimizacijos metodai: kuriami globalios 
optimizacijos ir daugiamačių duomenų 
vizualizavimo algoritmai. 
Tyrimų rezultatų taikymo sritys: energe-
tika, medicina, robotika, neuroinforma-
tika, kompiuterinė lingvistika. Klasteris 
vienija Informatikos fakulteto Sistemų 
analizės ir Taikomosios informatikos 
katedrų mokslininkus bei doktorantus. 

Analysis of 
Systems, Modelling, 
Management and 
Optimization

The main scientific research areas of 
this cluster are as follows: Adaptive 
and intelligent systems – methods for 
complex object and process analysis, 
modeling and control based on pre-
dictive, fuzzy logic and physics mod-
els; Signal recognition – methods and 
models for speech and music signal 
analysis and recognition; Modeling of 
learning and memory mechanisms – 
modeling and analysis algorithms for 
learning and memory mechanisms in 
the neural system; Global optimization 
methods – algorithms for global opti-
mization and visualization of multidi-
mensional data. 
The research results can be and are 
applied in energetics, medicine, robot-
ics, neuroinformatics, and computa-
tional linguistics. The cluster includes 
scientists and PhD students from the 
departments of System Analysis and 
Applied Informatics in the Faculty of 
Informatics. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m. 

Parodyta, kad laikini atramos taškai, 
kuriuose du objektai (ranka ir objek-
tas) susiliečia ir atsiskiria manipuliaci-
jos metu, gali būti aprašyti santykinai 
maža medžio tipo manipuliacijos onto-
logija. Manipuliacijas atpažįsta ir vykdo 
robotas.
Sudarytas sensorinis grįžtamasis ryšys 
kartu su prognozuojančiu mokymosi 
mechanizmu, kuris leidžia glaudžiai 
susietai dvigubo agento sistemai mo-
kytis. Visi šie mechanizmai yra pagrįsti 
žemo lygio sąveikomis be jokio plana-
vimo ar kognityvaus komponento. 
Ištirta žmogaus reakcija į virtualaus 3D 
veido bruožų pokyčius. Koreliacinė ana-
lizė parodė, kad egzistuoja dinaminiai 
ryšiai tarp žmogaus reakcijų ir poveikio 
signalų. Buvo sudaryti įėjimo ir išėjimo 
tipo modeliai, kurie aprašo ryšius tarp 
poveikio ir reakcijos signalų. 
Sukurtas metodas, kuris leidžia iš da-
lies struktūrizuoto ir triukšmų paveikto 
taškų debesies sudaryti skaitmeninį 3D 
paviršiaus modelį. Metodas leidžia ana-
lizuoti iš 3D skaitytuvo gautą paviršių, 
aprašantį taškų debesį, ir apskaičiuoti 
modeliuojamo paviršiaus aproksimuo-
jančio netolydaus B-spline paviršiaus 
parametrus. 
Ištirtas estetinio specifinių grafų brai-
žymo uždavinys bei išspręsta dviob-
jekčio optimizavimo problema, kai 
objektai yra jungčių ilgiai, o sekos su-
derinamos šiomis kryptimis – viršun ir 
(arba) žemyn, kairėn ir (arba) dešinėn.
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Temporal anchor points where two objects 
(or hand and object) touch or un-touch each 
other during manipulation can be defined by 
relatively small tree-like manipulation ontol-
ogy. Recognition and execution of manipula-
tions are implemented to a robot. 
Sensory feedback together with a predictive 
learning mechanism which allows tightly cou-
pled dual-agent systems to learn an adaptive, 
sensor-driven interaction based on DMPs are 
developed. All these mechanisms are entirely 
based on low-level interactions without any 
planning or cognitive component. 
Human responses to virtual 3D face stimuli 
were investigated. Cross-correlation analysis 
showed that dynamical relations between 
human reactions and stimuli exist. Input-
output models describing relations between 
stimuli and corresponding human reactions 
are built. 
A new technique how to create a digital 3D 
model from a partially structured and noisy 
cloud of points is developed. Algorithm analy-
sis of the cloud of points, generated by point-
based 3D scanner and calculates parameters 
to build a non-uniform B-spline 3D mesh. 
The problem of the aesthetic drawing of 
specific graphs and the problem of bi-objec-
tive optimization, where the objectives are 
the length of connectors and the compat-
ibility of the sequence flows with the favor-
able top-down, left-right direction were being 
solved. 
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Patikimumo, saugumo 
ir rizikos analizės 
metodai

Klasterio mokslininkų pagrindinis tiks-
las – vystyti patikimumo, saugumo, 
rizikos analizės matematinius metodus 
ir juos taikyti energetikos, pramonės 
medicinos bei kitose srityse. Taip pat 
siekiama kurti energijos tiekimo sau-
gumo vertinimo teorinius principus, 
moksliškai pagrįsti energetinio sau-
gumo kriterijus, rengti ir tobulinti socio-
ekonominių, politinių ir kitų pasekmių 
(dėl galimų energijos sutrikimų) verti-
nimo metodikas. Klasterio nariai daug 
dėmesio skiria sistemų rizikos ir patiki-
mumo analizei, atsitiktinių dydžių sumų 
skirstinių asimptotinei analizei, diferen-
cialinėms lygtims skaitiniais sprendimo 
metodais nagrinėti.

Methods of Safety, 
Reliability and Risk

The main goal is to develop reliabil-
ity, security, risk analysis mathemati-
cal methods and their application in 
energy, industry, medicine and other 
areas. Also, to create the theoretical 
principles of energy security assess-
ment, scientifically justify criteria for 
energy security, develop and improve 
assessment methodologies of the 
socio-economic, political and other 
consequences due to arising potential 
energy problems. Cluster members are 
concentrated on: system risk and reli-
ability analysis, the asymptotic analy-
sis of distributions of random variables 
sums, numerical methods for differen-
tial equations.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2013 m.

2013 m. toliau buvo vykdomas Nacio-
nalinės mokslo programos „Ateities 
energetika“ projektas „Lietuvos ener-
getinio saugumo tyrimas ir energetinio 
saugumo lygio įvertinimas“. Jo metu 
tobulinta energetinio saugumo verti-
nimo metodika, apimanti grėsmių tiki-
mybių modelį ir galimų trikdžių vysty-
mosi energetikos sistemose modelius. 
Kaip vienas iš projekto rezultatų buvo 
išleistas ir visuomenei pristatytas lei-
dinys „Lietuvos energetinis saugumas. 
Metinė apžvalga. 2011–2012 m.“. 
Reikšmingas indėlis pasiektas ir plėto-
jant atsitiktinių dydžių sumų skirstinių 
asimptotinę analizę, kurios rezultatai 
skelbti spaudoje. 
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In 2013 the National Research Program’s 
“Future Energy” project “Lithuanian energy 
security evaluation and energy security level 
assessment” was continued. The main goal 
of the project is to assess Lithuania’s energy 
security level and perform its evaluation. As a 
project result, the energy system probabilis-
tic model was developed. The consequences 
of occurring threats were assessed , e.g. the 
disruption of gas supply, increase of gas pri-
ces and other probabilities. Also the model of 
threat development in disturbances to energy 
systems was finalised. Th model is based on 
the linear programming method, devoted to 
the modelling of energy systems’ optimal 
operation. The project results were published 
in “Lithuanian Energy Security. Annual Re-
view. 2011–2012” which was presented to 
the public.
Significant results were achieved in the deve-
lopment of the asymptotic analysis of distri-
butions of random variables sums which re-
sults have been published in two articles and 
a monograph chapter by a prestigious publis-
hing house.
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