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Įžanga »
Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių moks-
linių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvai-
rių mokslo sričių bei krypčių nacionalinėms bei tarptautinėms 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. Šiuo metu universitete veikia 40 
mokslo klasterių humanitarinių, socialinių, menų, fizinių ir biomedicinos mokslų srityje.

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 recognised on national and international levels. This is evidenced 
by membership in the Lithuanian Academy of Sciences, the Science Council of Lithuania, hono-
rary titles awarded by foreign universities, memberships in international organisations, 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 achieve-
ments 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 40 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 

Klasteris atlieka Lietuvos krikščionių 
bažnyčių santykių su valstybe ir visuo-
mene Lietuvoje tyrimus. Mokslininkai 
tiria Tridento susirinkimo nutarimų 
įgyvendinimo Lietuvoje specifiką, dva-
sininkijos santykius su bajorija, miestie-
čiais ir valstietija Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) gyvavimo laiko-
tarpiu, dvasininkų ir pasauliečių santy-
kius teisiniu aspektu, parapijų istorinę 
raidą, sakralinį meną, etnokrikščionišką 
Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrą. 
Analizuojamas religijos poveikis žmo-
gaus, visuomenės ir valstybės raidai 
nuo viduramžių iki šių dienų. Svarbios 
tyrimų kryptys yra ir Katalikų bažny-
čios santykiai su Lietuvos politinėmis 
partijomis bei tautinėmis mažumomis 
Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m., 
katalikų dalyvavimo politikoje reiškinys, 
Bažnyčios mokymas apie katalikų daly-
vavimą politikoje, Lietuvos išeivijos ka-
talikiškoji kryptis, šiuolaikinės Lietuvos 
bažnyčios ir valstybės bei visuomenės 
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. More-
over, we investigate the relations of 
the Catholic Church with Lithuanian 
political 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 2014 m. 

Klasteris organizavo tarptautinę tarpda-
lykinę konferenciją „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės moterų vienuolijos: 
istorija ir dabartis“, skirtą Kauno bene-
diktinių vienuolyno 390-mečiui (2014 
m. gegužės 8–9 d. VDU, Kaunas). Kon-
ferencijoje dalyvavo 31 mokslininkas iš 
Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrai-
nos, Airijos. Konferencijos pranešimų 
pagrindu parengtas mokslo straipsnių 
rinkinys. Leidinio akcentas yra LDK lai-
kais įsikūrę moterų konventai, jų isto-
rija ir paveldas kūrimosi, klestėjimo ir 
negandų laikotarpiais, sąsajos su šian-
diena. Tai pirmas leidinys Lietuvoje, skir-
tas tik moterų vienuolijoms, jų istorijai, 
paveldui, probleminiams aspektams.
Prof. habil. dr. A. Motuzas publikavo 
mokslo monografiją „Kryžių kalnas: is-
torija, apeigos, muzika“ (Vilnius, 2014).
2014 m. sėkmingai užbaigtas Lietu-
vos mokslo tarybos finansuotas ir 
trejus metus trukęs projektas „Kauno 
Šv. Mikalojaus bažnyčios ir vienuolyno 
istorija“ (MIP-104/2012, vadovė V. 
Kamuntavičienė). Projekto rezultatas 
– parengta kolektyvinė monografija, 
kurioje kompleksiškai ištyrinėta vienuo-
lyno XV–XX a. istorija, dvasingumas, 
menas. Knyga rengiama spaudai.

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

Research results in 2014 »
In 2014, cluster organized an international 
interdisciplinary conference ”Women’s con-
vents in the Grand Duchy of Lithuania: His-
tory and the Heritage“ which was dedicated 
to mark the 390th anniversary of the Kaunas 
Benedictine Sisters’ Convent. 31 scientists 
from Lithuania, Belarus, Poland, Ukraine and 
Ireland attended the conference. The book 
was published on the basis of this confer-
ence as well. The focus of the publication 
lies predominantly on the convents which 
were founded during the period of the Grand 
Duchy of Lithuania’s existence, their history 
and establishment of their legacy, their times 
of flourishing and hardship, and links to the 
present day. 
Prof. habil. Dr. A. Motuzas published the 
scien tific monograph „Kryžių kalnas: istorija, 
apeigos, muzika / The Hill of Crosses: History, 
Rituals, Music“ (Vilnius, 2014).
The project “The History of Kaunas St. Nicho-
las church and the Benedictine Sisters Monas-
tery” (MIP-104/2012, supervisor V. Kamun-
tavičienė) was successfully concluded. The 
main result of this project is a collective mo-
nograph.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m.

Motuzas, Alfonsas. Kryžių kalnas: istorija, 1. 
apeigos, muzika: mokslo monografija / 
Alfonsas Motuzas. 2-asis papild. leid. Vilnius: 
Mintis, 2014. 216 p.: iliustr, natos, žml. ISBN 
9785417010811.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų 2. 
vienuolijos: istorija ir paveldas / sud. Aušra Vasi-
liauskienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universite-
tas, 2014. ISBN 978-609-467-075-6 (inter-
nete), ISBN 978-609-467-074-9 (spausdintas).
Kamuntavičienė, Vaida. Šv. Benedikto regulos 3. 
adaptacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės benediktinių vienuolynuose // LOGOS. 
Vilnius : Visuomeninė organizacija LOGOS. 
ISSN 0868-7692. 2014, 79, p. 123–136. 
Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L79/
Logos_79_123_136_Kamuntaviciene.pdf>. 
Liutikas, Darius; Motuzas, Alfonsas. The pilgri-4. 
mage to the Hill of Crosses: devotional practi-
ces and identities // Redefining pilgrimage: new 
perspectives on historical and contemporary 
pilgrimages / editor Antón M. Pazos. Farnham, 
Surrey: Ashgate Publishing Group, 2014, 
p. 103–126. ISBN 9781409468233. 
Sobeckis, Dainius. Lietuvių rašytojų draugija 5. 
Leonardo Andriekaus pirmininkavimo metu // 
OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 
2014, nr. 1 (17), p. 125–137.

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 
Dr. Aušra Vasiliauskaitė
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Lietuvos miestų 
tarpdalykiniai tyrimai 

Klasterio veikla susijusi su Kauno is-
torijos centro veikla, nes jo prioritetas 
yra Kauno miesto ir regiono istorijos 
tyrimai. Klasteriui keliami šie uždavi-
niai: organizuoti miestų istorijos kon-
ferencijas; rengti ir leisti Lietuvos 
miestų ir regionų istorijos tyrinėjimus, 
rašytinių, ikonografinių, kartografinių, 
daiktinių istorijos šaltinių publikacijas; 
organizuoti Lietuvos miestų ir regionų 
istorijos bibliografijos ir kitų mokslinių 
informacinių leidinių rengimą ir leidimą; 
bendradarbiauti su kitais Lietuvos isto-
rijos tyrimo centrais, sukuriant bendras 
tyrimo programas; dalyvauti tarptau-
tinėse miestų istorijos tyrimo progra-
mose ir jas inicijuoti; skelbti savo tyri-
mus tarptautinėje arenoje; organizuoti 
tarptautines istorikų konferencijas, jų 
tematiką susiejant su Kauno miesto ir 
regiono istorijos problemomis.

Interdisciplinary 
Research on 
Lithuanian Towns

The activities of the cluster and the 
Center of Kaunas history are related, 
because historical researches of Kau-
nas city and region are their priority. 
The main tasks of the cluster are: to 
organize the conferences on urban his-
tory; to prepare and publish materials 
of historical researches on Lithuanian 
towns and regions, publications of 
iconographical, cartographical and ma-
terial sources; to prepare and publish 
the bibliographies and other scientific 
publications on history of Lithuanian 
towns and regions; to improve the co-
operation between other Lithuanian 
scientific historical centers, eventually 
developing the common research pro-
grammes; to initiate and participate in 
international programmes of urban his-
tory researches; to publish the results 
of researches in the international scien-
tific journals; to organize international 
historical conferences, concerning qu-
estions about history of Kaunas city 
and region. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Išleistas Kauno istorijos metraščio 
14-as tomas ir 2014 m. gruodžio 11 d. 
surengtas jo pristatymas Kauno istori-
nėje prezidentūroje.
Suorganizuotos ir surengtos dvi mokslo 
konferencijos: XIII konferencija „Lietu-
vos Didžioji Kunigaikštystė XVIII am-
žiuje: miestas – susitikimo vieta“ (VDU, 
2014 m. lapkričio 14 d.); XIX Kauno 
istorijos konferencija „Kaunas svetimų 
kariuomenių ginklams žvangant“ (VDU, 
2015 m. gegužės 7–8 d.).
Suorganizuota ir surengta trečioji 
5–12 klasių moksleivių Kauno istorijos 
olimpiada „Daugiatautis ir daugiakul-
tūris Kaunas“ (Kaunas, 2015 m. kovo 
14 d.).
Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 
sukauptos XVIII a. antros pusės Kauno 
miesto magistrato dokumentų elek-
troninės kopijos. Iš Berlyno istorijos 
archyvo įsigyti XVIII a. pabaigos Kauno 
planai kokybiškų el. kopijų pavidalu.
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http://www.vdu.lt/lt/mokslas/mokslo-ir-tyrimu-klasteriai/humanitariniu-mokslu-klasteriai/ »

Research Results in 2014 »
“Kauno istorijos metraštis / Kaunas history 
yearbook” (vol. 14) was published and later pre-
sented in Historical Presidential Palace (Decem-
ber 11, 2013). 
Two scientific conferences were organized: 
1) 13th conference ”Grand Duchy of Lithuania in 
18th century: town as place of communication” 
(Kaunas, November 14, 2014); 2) 19th confer-
ence of Kaunas history “Kaunas in presence of 
alien armies” (Kaunas, May 7–8, 2015). 
The 3rd Olympics “Kaunas history“ for school-
children (grades 5–12) was organized too 
(Kaunas, March14, 2015). 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Pivoras, Saulius; Civinskas, Remigijus; Visoc-1. 
kytė, Ernesta [Buckienė, Ernesta]. Valstybės 
tarnybos sistemos tobulinimas Lietuvoje: pasirin-
kimai, požiūriai, sandėriai / Kaunas: Vlnius: Vytauto 
Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014. 240 
p.: iliustr. ISBN 9786094670565. Prieiga per 

internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-
0001:B.03~2014~ISBN_978-609-467-055-8>.

Kiaupa, Zigmuntas. Kalbėjimas apie lietuvių 2. 
tautą XVIII amžiuje // Darbai ir dienos. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-0588. 
2014, 61, p. 263–280. Prieiga per internetą: 
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001-
:J.04~2014~ISSN_1392-0588.V_61.PG_263-280.

Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa. Tarpdisciplininės 3. 
miesto tyrimų perspektyvos // Lithuanian journal 
of anthropology. Vilnius: Šiuolaikinis dvasingumo ir 
kultūros tyrimų centras. ISSN 2351-681X. 2014, 
nr. 1, p. 89–110.

Glemža, Liudas. Constructing the national past 4. 
during the Enlightenment: the cases of Lithu-
ania, Belarussia, Ukraine and Slovakia // Darbai 
ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. ISSN 1392-0588. 2013, 60, p. 161–179. 
Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/obj/LT-
eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_1392-0588.V_60.
PG_161-179.

Balkus, Mindaugas. Reemigrantų patirtys Lietu-5. 
vos visuomenėje (XX a. 3-ojo dešimtmečio pirmoji 
pusė) // Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos 
studijos. Vilnius: Versus Aureus. ISSN 1822-5152. 
2014, nr. 1 (17), p. 39–51.

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. Rasa Varsackytė 
Dokt. Mindaugas Balkus 
Dokt. Domas Boguševičius 
Dokt. Ugnė Marija Andrijauskaitė
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Lietuvos karo istorijos 
ir paveldo tyrimai

Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimų 
klasterio veikla orientuota į senosios ir 
moderniosios Lietuvos valstybės ka-
riuomenės istorijos tyrimus, siekiant 
ugdyti pilietinę ir tautinę visuomenės 
savimonę, prisidėti prie Lietuvos piliečių 
ugdymo, procesui suteikiant gilumo ir 
savitumo. Atliekamais tyrimais stengia-
masi prisidėti ir prie Lietuvos kariuome-
nės rengimo bei jos tapatumo forma-
vimo. Lygiagrečiai kreipiamas dėmesys į 
karo paveldo tyrimus, kurie labiau orien-
tuoti į praktinius turizmo ir paveldosau-
gos poreikius.

Research on 
Lithuanian Military 
History and Heritage

The activities of the cluster of Research 
on Lithuanian Military History and Heri-
tage involve research on the history of 
the old and modern Lithuanian army in 
order to develop civil and national cons-
ciousness of society, and educate Lithu-
anian citizens. The conducted research 
aims to contribute to the development 
of the Lithuanian army and its identity 
formation. A specific focus is given to 
the research on military heritage which 
is oriented more to the needs of tourism 
and heritage protection.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Klasterio atstovai dalyvavo Lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamame moks-
lininkų grupių projekte „Paramilitarinių 
organizacijų reikšmė valstybės gynybos 
sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos 
atvejis“ (MIP-001/2013), kurio pagrin-
dinis tikslas, tiriant Lietuvos šaulių są-
jungą, nustatyti paramilitarinių organi-
zacijų panaudojimo valstybės gynybos 
sistemoje galimybes ir išanalizuoti, 
kokiu mastu partizaniniam karui tarpu-
kario Lietuvoje rengti šauliai dalyvavo 
ginkluotoje antisovietinėje rezistenci-
joje.
Buvo tęsiami Pirmosios Lietuvos Res-
publikos kariuomenės istorijos tyrimai.
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Results of Research in 2014 »
The members of the cluster participated in a 
project financed by the Research Council of 
Lithuania “The Role of Paramilitary Units in 
National Defence System: Case of Lithuanian 
Riflemen‘s Union“ MIP-001/2013, which aims 
to determine the possibilities of the use of 
paramilitary organizations in the national de-
fence system, and to analyse to what extent 
the Lithuanian shooters, that were prepared 
for the guerrilla war during the inter-war pe-
riod, participated in the armed anti-Soviet re-
sistance. Further research on the history of 
the army of the First Republic of Lithuania 
has been continued.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Vaičenonis, Jonas. Lietuvos šaulių sąjungos 1. 
integracijos į valstybės gynybos sistemą XX a. 
3–4-uoju dešimtmečiais proceso bruožai // Acta 
Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-4095. 
2014, t. 28, p. 125–139. 

Vaičenonis, Jonas. Kariuomenė // Lietuvos isto-2. 
rija. T. 10, 1 d.: Nepriklausomybė (1918–1940 m.) / 
Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Baltos lankos, 
2013, p. 587–610. ISBN 9789955237457. 

Kuodys, Modestas. Kovos su antivalstybine 3. 
propaganda Lietuvos kariuomenėje bruožai 
1927–1940 m. // Karo archyvas. Vilnius: Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 
1392-6489. 2014, 29, p. 189–240. Prieiga per 
internetą: <http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/
leidiniai/karo-archyvas.html>.

Almonaitis, Vytenis; Almonaitienė, Junona. 4. 
Šiaurės Karšuva: keliautojo po Šilalės kraštą 
žinynas / žemėlapį ir schemas sudarė Vytenis 
Almonaitis. 2-oji atnauj. ir papild. laida. Kaunas: 
Keliautojo žinynas, 2014. 352 p.: iliustr, žml. + 1 
sulankst. žml. ISBN 9786098063080.

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

Doc. dr. Pranas Janauskas
Doc. dr. Kastytis Antanaitis 
Dr. Modestas Kuodys
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Tarpkultūrinių meninių 
mainų tyrimai Rytų 
ir Vidurio Europoje: 
globalūs kontekstai ir 
vietinės praktikos 

Mokslo klasteryje „Tarpkultūrinių meni-
nių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Euro-
poje: globalūs kontekstai ir vietinės prak-
tikos“ atliekami tarpkultūrinių meninių 
mainų Rytų ir Vidurio Europoje tyrimai, 
rekonstruojama ir analizuojama istorinė 
jų raida, ideologinės prielaidos, šian-
dienė problematika ir numatomi ateities 
tarpkultūrinio bendradarbiavimo iššūkiai. 
Taip pat siekiama ištirti įvairius globalios 
tarpusavio priklausomybės ir kultūrinės 
įvairovės aspektus bei jų įtaką naciona-
linės kultūros ir meno formoms; nagri-
nėjamos dailės, teatro, judesio meno, 
kino, fotografijos, literatūros ir kitos 
meninės formos, jų kaita ir tarpusavio 
sąveikos, taip pat pačios meninės prak-
tikos sampratos ir jos vietos bei funk-
cijų visuomenėje kaita; meno ir politikos, 
kūrybos ir socialinės tikrovės, kultūros ir 
ekonomikos santykiai. Šioje mokslinių 
tyrimų kryptyje analizuojamos temos, 
susijusios su šiuolaikinių kultūros ir me-
notyros teorijų taikymo Lietuvos meno 
procesų analizei problemomis: instituci-
nėmis ir estetinėmis transformacijomis 
posovietinėje Lietuvoje; teatro, judesio 
meno, fotografijos, kino, vaizduojamųjų 
menų, literatūros teorija ir praktika.

Intercultural 
communication and 
transnational exchange of 
arts in Central and Eastern 
Europe: Global context 
and local practices

The main focus of this scientific cluster 
is the research on intercultural and tran-
snational dimensions of artistic prac-
tices in Central and Eastern Europe. The 
reconstruction and analysis of historical 
developments of intercultural commu-
nication and transnational exchange of 
arts, their ideological premises, contem-
porary issues as well as challenges of 
the future frame the scope of this re-
search. The main tasks of this research 
are the following: to determine the 
global aspects of cultural interdepend-
ence and cultural diversity; to evaluate 
their influence on national cultures and 
art forms; to analyse the development 
of fine arts, performing arts, literature, 
photography and popular culture in the 
region; to mark the transformations 
in the notions of artistic practices to-
gether with its cultural, historical, geo-
graphic and sociopolitical context; ato 
trace the interdependence of art and 
politics, culture and social reality, crea-
tive practices and economy.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai vykdė 
du stambius tyrimo projektus. Pirmasis 
ES struktūrinių fondų remiamas projek-
tas „Kultūros institucijų komunikacinių 
kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos vi-
suomenės kontekste“ skirtas kultūros ir 
meno komunikacijos tyrimams, siekiant 
nustatyti, kaip kultūros organizacijos 
komunikuoja su paslaugų vartotojais ir 
viešina kūrybinius savo produktus, pa-
sitelkdami naujausias komunikacines 
technologijas (projekto dalyviai J. Sta-
niškytė, E. Klivis, I. Pukelytė; dokt. G. Kli-
mavičiūtė-Minkštimienė). Remiantis šio 
projekto tematika, VDU 2014 m. spa-
lio 23–24 d. organizuota tarptautinė 
konferencija „Cultural Institutions and 
Communication: Towards Creative Par-
ticipation“. Antrasis ES socialinio fondo 
ir LMT visuotinės dotacijos projektas 
„Lietuva karuose: kultūra, tapatybė, eg-
zilis“ (projekto vadovė klasterio moksli-
ninkė R. Žukienė), kurio metu siekiama 
sukurti solidžią tarpdalykinę, tarpnacio-
nalinę ir daugiakalbę platformą meninės 
kultūros studijoms karinių ir ideologinių 
Europos konfliktų kontekste.
2013 m. klasteryje taip pat buvo vyk-
domi ir kiti projektai:
LMT kultūrinės plėtros projektas „Ne-
matomos bendruomenės: bendruome-
nių menų atvejai“ (projekte dalyvavo 
klasterio narė R. Mažeikienė).



  »15

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

Results of Research in 2014 »
In 2014, the researchers of the cluster were 
involved in two major research projects. The 
first one ”The Development of Communica-
tion Competencies in Cultural Institutions 
in the Context of Information and Creative 
Society“ supported by EU structural funds 
aimed at the research on the communication 
of cultural institutions in order to estimate 
their communication with the consumers 
by the use of new communication technolo-
gies (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) 
aimed at the establishment of the solid inter-
disciplinary, international and multilingual 
platform for the study of artistic culture in the 
context of military and ideological conflicts in 
Europe.
In 2014, members of the cluster were in-
volved in other projects as well: LRC cultural 
development project “Invisible Communities: 
Cases of Community Arts” (R. Mažeikienė).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Staniškytė, Jurgita; Vasinauskaitė, Rasa; Klivis, 1. 
Edgaras; Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietu-
vos teatras: istorija, tapatybė, atmintis: [monogra-
fija] / Jurgita Staniškytė ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2014, 423 p.: iliustr. 
ISBN 9786094471209.

Staniškytė, Jurgita. Treading the borderline: 2. 
play(ing) with reality on the post-Soviet Lithuanian 
theatre stage // Nordic Theatre Studies. Stock-
holm: US-AB. ISSN 0904-6380. 2014, vol. 26, nr. 
1: Poetics of playing: fictionality, reality and playing 
in between, p. 32–43. 

Truskauskaitė, Vitalija. Social trauma and the 3. 
theatre: a study of the formation of a non-con-
formist identity // Studia ecologiae et bioethicae. 
Warszawa: Wydawnictwo UKSW. ISSN 1733-
1218. 2013, t. 11 (4), p. 9–18. [IndexCopernicus].

Andriušytė-Žukienė, Rasutė (sudaryt.). Aliutė: 4. 
Dailininkės Aliutės Mečys (1943–2013) asmenybė 
ir kūryba. Parodos knyga = Artist Aliutė Mečys 
(1943–2013) person and creation. Exhibition book 
/ sudarytoja dr. Rasa Andriušytė-Žukienė. Kaunas: 
nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2014, 
150 p.: iliustr. ISBN 9789955471493.

Narauskaitė, Gintarė. Teatro semiotika: kūno 5. 
semiotizacijos perspektyvos modernaus teatro 
kontekste // LOGOS. Vilnius: Visuomeninė orga-
nizacija LOGOS. ISSN 0868-7692. 2014, 79, p. 
178–186. Prieiga per internetą: <http://litlogos.
eu/L79/Logos_79_178_186_Narauskaite.pdf>.

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
Main Researchers
Prof. dr. Jurgita Staniškytė
Prof. dr. Rasutė Žukienė 
Doc. dr. Edgaras Klivis
Doc. dr. Rūta Mažeikienė

Doc. dr. Ina Pukelytė 
Dr. Tomas Pabedinskas
Dr. Martynas Petrikas
Vitalija Truskauskaitė
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Lietuvos meno ir 
kultūros paveldo 
tapatumo tyrimai 

Pagrindinė klasterio mokslininkų gru-
pės veiklos kryptis – vykdyti Lietuvos 
meno ir kultūros paveldo tyrimus Euro-
pos kontekste, skelbti informaciją apie 
medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo 
vertybes, padaryti ją prieinamą lygina-
miesiems tarptautinio lygio tyrimams. 
Klasterio nariai nagrinėja šias temas: 
– Lietuvos meno objektų, reiškinių, 
personalijų, meninių mokyklų istorinės, 
stilistinės, ikonografinės kaitos tyrimai, 
apimantys: sakralinę ir pasaulietinę 
dailę, taikomąją dailę, architektūrą.
– Meno istorijos faktografiniai ir anali-
tiniai tyrimai buvusios LDK teritorijos 
ribose. Lietuvos meno sąsajų su Euro-
pos ir pasaulio kontekstu tyrimai.
– Medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo 
tyrimai ir jų išsaugojimo problematika. 
Kultūros paveldo animavimas ir inte-
gracija į šiuolaikinį Lietuvos sociokultū-
rinį ir ekonominį potencialą.
– Tapatumo problematika Lietuvos, 
išeivijos ir paribio kultūrų mene. Istori-
niai ir šiuolaikiniai meno reiškinių lokali-
nio tapatumo pjūviai.
– Lietuvos menotyros istoriografija ir 
metodologija.
.

Research on the 
Identity of Lithuanian 
Art and Cultural 
Heritage

The researches of the cluster focus on 
the developing studies of Lithuanian 
art and cultural heritage in the Euro-
pean context, ensuring the accessibi-
lity of research results of comparative 
studies of art. The researchers are stu-
dying changes of Lithuanian sacral and 
secular (fine and applied) art, objects of 
architecture, events and personalities, 
history of artistic schools, styles and 
iconography.
The factographic and analytical rese-
arch of Lithuanian art history are per-
formed from the period of The Grand 
Duchy of Lithuania (GDL) to the XIX-
XXI centuries. In the process of studies 
of tangible and intangible heritage, the 
great attention is paid to preservation 
problems. The projects of animation of 
cultural heritage and integration to the 
Lithuanian contemporary socio-cultural 
and economic potential are carried out. 
Problems of Lithuanian art identity, 
emigrants and borderland cultures find 
an important place in the research field 
of. Theme of Lithuanian historiography 
of art criticism and methodology is 
also topical.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai sėkmin-
gai įgyvendino du LMT finansuojamus 
mokslo ir leidybos projektus. Projekto 
„Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. 
Lietuvos dailėje: tradicijos ir transfor-
macijos“ svarbiausias rezultatas – Lai-
mos Šinkūnaitės mokslo monografija 
„Kelionė į ramybės kalną: Pažaislio ka-
maldulių vienuolyno dailės ikonologija“, 
kurioje naujai pažvelgiama į unikalų 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno meninį 
palikimą. Antrasis LMT finansuotas 
ir įgyvendintas projektas – jo vado-
vės Jolitos Butkevičienės monografija 
„Lietuvos architektūros paveldotvarka: 
atradimai ir netektys“. Monografijoje 
tyrinėjamos Lietuvos mūrinės architek-
tūros restauravimo ir rekonstravimo 
tendencijos, daugiausia dėmesio ski-
riant sovietmečiu atliktiems darbams. 
Klasterio mokslininkai (Nijolė Lukšio-
nytė, Ingrida Veliutė, Viltė Migonytė) 
sėkmingai vykdė tęstinį LMT naciona-
linės lituanistikos plėtros 2009–2015 
metų programos projektą „Archimedė“ 
– Kauno miesto medinės architektū-
ros duomenų bazė“, kurio metu toliau 
buvo dokumentuojamas, fiksuojamas ir 
viešinamas Kauno miesto medinės ar-
chitektūros paveldas, taip pat kuriama 
Birštono ir Druskininkų miestus api-
manti platforma (www.archimede.lt).
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Results of Research in 2014 »
In 2014, the researchers of the cluster suc-
cessfully realized two scientific projects, 
funded by the Research Council of Lithuania 
(RSS). The main result of the project “XVII–XX 
century Christian iconography in the Lithua-
nian art: Tradition and Transformation” is 
the scientific monography “Journey to the 
Hill of Serenity: Iconology of the art at the 
Pažaislis Camaldoli Monastery” written by 
Laima Šinkūnaitė. The author gives a new 
approach to the artistic heritage of Pažaislis 
Camaldoli Monastery. The second project real-
ized and funded by RSS was publishing of the 
monography ”The Conservation of Lithuanian 
Architectural Heritage: Losses and Discover-
ies” headed by Jolita Butkevičienė. She is the 
author of this scientific monography which 
analyses the tendencies of restoration and re-
construction of Lithuanian masonry architec-
ture, focusing on the works carried out during 
the Soviet period. 
Researchers of the cluster (Nijolė Lukšionytė, 
Ingrida Veliutė, Viltė Migonytė) successfully 
pursued the project “Archimedė“ – database 
of Kaunas wooden architecture” which is also 
funded by the RSS. This year researchers con-
tinued collecting information about wooden 
architecture in Kaunas, Birštonas and Drus-
kininkai, analysing and publishing it (www.
archimede.lt).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Šinkūnaitė, Laima. Kelionė į ramybės kalną: 1. 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno dailės ikonologija: 
mokslo monografija / Laima Šinkūnaitė; [redaktorė 
Onutė Gudžiūnienė]. Kaunas: Vilnius: Vytauto 
Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2014. 233 
p.: iliustr, planai. ISBN 9789955344728

Butkevičienė, Jolita. Lietuvos architektūros 2. 
paveldotvarka: netektys ir atradimai: mokslo 
monografija / Jolita Butkevičienė; Vytauto Didžojo 
universitetas. Kaunas: Vilnius: Vytauto Didžiojo 
universitetas; Versus Aureus, 2014. 240 p.: iliustr. 
ISBN 9786094670473. 

Taluntytė, Nijolė. Karolio Podčašinskio dailės 3. 
teorijos darbai // LOGOS. Vilnius: Visuomeninė 
organizacija LOGOS. ISSN 0868-7692. 2014, 78, 
p. 112–120. 

Simanaitienė, Raimonda. Liuteroniškų tradicijų 4. 
paieškos Rasos Grybaitės sakraliniuose vitražuose 
// LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija 
LOGOS. ISSN 0868-7692. 2014, 81, p. 106–114. 
Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L81/
Logos_81_106_114_Simanaitiene.pdf>. 

Vasiliauskienė, Aušra. Komaskų mokyklos 5. 
atspindžiai XVII a. antros pusės Lietuvos stiuko 
lipdyboje: nauji tyrinėjimų aspektai // Meno istorija 
ir kritika = Art history & criticism. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas. ISSN 1822-4555. 2014, 
[T.] 10 (2): Kultūros paveldas: medžiagiškumo ir 
simbolinių prasmių sąveika, p. 133–165. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /   »
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18 »
Tarpkultūrinės 
komunikacijos 
vertimo problemos 

Tarpkultūrinė komunikacija glaudžiai 
siejasi su visuomenės informavimo, 
švietimo, sociokultūriniais ir politiniais 
procesais. Šiuose procesuose svarbią 
reikšmę turi įvairūs kalbos ir kultūros 
santykio aspektai. Šių aspektų išma-
nymas, paisymas ir adekvatus pasirin-
kimas yra svarbi tarpkultūrinės komu-
nikacijos, vertimo bei diskurso analizės 
prerogatyva. Klasterio tikslas – tirti 
lietuvių ir užsienio kalbų, kultūrų ir li-
teratūrų sklaidos ir sąveikos procesus. 
Vykdoma klasterio veikla apima tris 
pagrindines kryptis: vertimo problema-
tikos tyrimai literatūrologiniu ir lingvis-
tiniu aspektais; nacionalinių literatūrų 
ir kultūrų sąveika ir jos formos tarp-
kultūrinėje bei tarpdalykinėje erdvėje; 
kalbų vartojimo tendencijos 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. Tyrimų 
rezultatai skelbiami mokslo publikaci-
jose, mokslo populiarinimo bei edukaci-
nio pobūdžio leidiniuose ir renginiuose, 
taikomi edukacinėje veikloje.

Intercultural 
Communication and 
Translation Studies

The research of the cluster “ Intercultural 
Communication and Translation Studies” 
focuses on questions of translation and 
intercultural communication within the 
framework of cultural, literary and lin-
guistic studies. The research includes an 
interdisciplinary analysis of theoretical, 
historical, and practical issues of trans-
lation; analysis of socio-cultural aspects 
of language 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 literary texts from a (cross/ inter) cul-
tural perspective; and the investigation 
of social and regional language variet-
ies, including communicative rhetoric in 
different discourse communities from a 
(cross/inter) cultural perspective. The re-
search is geared towards changes and 
challenges generated by integration and 
globalization processes and their effect 
on culture and communication. An inter-
disciplinary approach to these issues is 
used to investigate different aspects of 
the relationship between language, cul-
ture and communication. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Klasterio veikloje susitelkta į vertimo, 
tarpkultūrinės komunikacijos problemų 
analizę bei į literatūros tekstų analizę 
kultūrologiniu aspektu. 
Klasterio problematika plėtojama klas-
terio narių moksliniuose pranešimuose:
- Kultūrinės realijos ir jų adaptavimas 
K. Donelaičio „Metų“ vertimuose į anglų 
kalbą (V. Kalėdaitė, tarptautinėje knygo-
tyros konferencijoje „Kristijono Donelaičio 
epochos knygos kultūra daugiatautėje 
Prūsijos visuomenėje“. Lietuvos mokslų 
akademija, Vilnius, 2014 09 24–27).
- The Changing Image of the Heroine 
(in the Media): From Active Heroine 
to Action Heroine (A. Raškauskienė, 
tarptautineje mokslinėje konferencijoje 
„Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologi-
jos, medijų erdvė“. VU Kauno Humanita-
rinis fakultetas, 2014 04 2-3). 
- The Representation of Self in Memoirs 
of Emma Courtney (1796) by Mary Hays 
(A. Raškauskienė, tarptautineje moksli-
nėje konferencijoje „Laiškas literatūroje ir 
kultūroje“. Lietuvos Edukologijos univer-
sitetas, Vilnius,2014 09 26-27).
Klasterio problematika nagrinėjama ir 
kasmetinėje VDU Anglų filologijos kate-
dros organizuojamoje studentų moksli-
nėje konferencijoje „New Scholarly Voi-
ces” (2014 03 03)
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Results of Research in 2014 »
The research focused on three interrelated 
aspects, translation issues, intercultural com-
munication issues and application of (cross/ 
inter) cultural focus to the analysis of texts,  
has been published in scholarly articles and 
presented at national and international con-
ferences:
- Immigrant Identity and Experience in Bharati 
Mukherjee’s Jasmine (I. Ragaišienė, A. Raškaus-
kienė, 35th APEAA conference “Challenges in 
The Construction of an Inclusive Society”. Faro 
University, Portugal, April 10-11, 2014). 
- Living on the Fringe: Perceiving Self and Other 
in the Lithuanian Film Emigrants (I. Ragaišienė, 
A. Raškauskienė, the International Conference 
“Eurofringes: Cultural and Linguistic Dimensi-
ons of Otherness“ Dimitrie Cantemir Univer-
sity, Bucharest, Romania, May 29-30, 2014). 
- At the International Conference of Hungarian 
Association of American Studies (HAAS) (May 
30-31, 2014), I. Žindžiuvienė discussed links 
between art and ideology (“Graphic Language 
of the American Dream in the 2008 Obama 
Campaign Posters: Crossing Boundaries bet-
ween Art and Ideology”). 
- At the International Conference “Borders and 
Crossings International and Multidisciplinary 
Conference on Travel Writing” at St. Cyri and 
St. Methodus University of Veliko Turnovo to-
gether with the University of Wolverhampton, 

UK) (September 11-13, 2014), I. Žindžiuvienė 
gave  a presentation “Transnational Approach 
to Travel Writing: Gourmet Travels in France by 
Peter Mayle”

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Ragaišienė, Irena. Re-vision of the Irish Big House 1. 
Motif in Cecelia Ahern’s The Book of Tomorrow and 
Anne Dunlop’s Enchanting Alice. Cultural Texts and 
Contexts in the English Speaking World / Editor 
Teodor Mateoc. Oradea: University of Oradea. ISSN 
2067-5348. 2013, [vol.] 3, p. 115–126. 

Raškauskienė, Audronė and Vaičenonienė, 2. 
Jurgita. Phonetics: Drills and Exercises: A Re-
source Book for StudentsSaarbrücken: Lambert 
Academic Publishing, 2014, 136 p.: iliustr. ISBN 
9783659560774. Prieiga per internetą: 

Raškauskienė, Audronė. The Doppelganger 3. 
in James Hogg’s novel The Private Memoirs and 
Confessions of a Justified Sinner and Stellan Rye’s 
film The Student of Prague // Cultural Texts and 
Contexts in the English Speaking World / Editor 
Teodor Mateoc. Oradea: University of Oradea. ISSN 
2067-5348. 2013, [vol.] 3, p. 127–140. 

Žindžiuvienė, Ingrida Eglė. Rambling Confessio-4. 
nal Narrative in Mohsin Hamid’s Novel The Reluc-
tant Fundamentalist. Procedia: Social and Beha-
vioral Sciences. Oxford: Elsevier. ISSN 1877-0428. 
2014, vol. 158, p. 147–154. Prieiga per internetą: 

 Žindžiuvienė, Ingrida Eglė. Stylistic Devices 5. 
of Literary Journalism in Contemporary Fiction // 
Cultural Texts and Contexts in the English Speaking 
World. Oradea: University of Oradea. ISSN 2067-
5348. 2013, [vol.] 3, p. 141–160. 
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Daugiakalbystės 
kompetencijos 
tobulinimo tyrimai 

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra tirti individualią ir visuo-
meninę daugiakalbystę kaip kultūrinį 
reiškinį ir edukacinį objektą lingvistiniu, 
sociolingvistiniu, diskurso, pragmatiniu 
ir tarpkultūriniu aspektais, analizuoti 
perkėlimo ir tarplingvistinės inferenci-
jos problemas mokantis antrą, trečią 
ir kitas užsienio kalbas problemas, tirti 
kalbų mokymo ir mokymosi procesus, 
inovacinių mokymo (-si) metodų tai-
kymo efektyvumą, mokymosi strategijų 
taikymo galimybes, analizuoti nefor-
maliu ir savaiminiu būdu įgytų kalbinių 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
problemas, tirti kalbos specifiniais tiks-
lais dėstymo metodiką, integruoto 
dalyko ir kalbos mokymo bei vertimo 
problemas.
Šios mokslo grupės narių vykdoma 
mokslinė-tiriamoji veikla ir rezultatų 
sklaida šalies ir užsienio mokslo publi-
kacijose, tarptautinėse konferencijose, 
strateginės partnerystės su užsienio 
aukštosiomis mokyklomis plėtojimas 
įgyvendinant abipusiškai naudingus ty-
rimų projektus tarnauja kaip kalbų po-
litikos tobulinimo, daugiakalbystės te-
orijos, kalbinių kompetencijų teorinio ir 
praktinio ugdymo priemonės 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 on plurilingualism 
and multilingualism as cultural phenom-
ena and educational objects from lin-
guistic, sociolinguistic, discourse, prag-
matic and intercultural points of view, 
analysing the issues of transfer and 
cross-linguistic inference while learning 
the second, third and subsequent lan-
guages, efficiency of application of inno-
vative language teaching and learning 
methods, learner strategies, issues in 
communicative competence acquisition 
and development, teaching and learn-
ing languages for specific purposes, 
content and language integrating learn-
ing, and issues in translation.
The scientific research activity of the 
scholars and dissemination of research 
findings in local and international pub-
lications, conferences, strategic part-
nerships with foreign higher education 
institutions in implementing mutually 
beneficial scientific research projects 
serve as a means for the development 
of language policy, theory of plurilin-
gualism and multilingualism, theoretical 
and practical development of language 
competences, and allow applying re-
search findings in practical educational 
activity. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai anali-
zavo daugiakalbystės kompetencijos 
plėtojimo ir kalbų mokymo (-si) tenden-
cijas bei inovacijas daugiakalbėje ir dau-
giakultūrėje aukštojo mokslo erdvėje: 
akademinio kalbų mokymo (-si), inte-
gruoto dalyko ir kalbų mokymo (-si), tan-
deminio mokymo (-si) problemas, anglų 
kalbos taikymą mokant (-is) kitų kalbų, 
kultūrologinio diskurso, sociokultūrinių 
strategijų, mokymosi aplinkos proble-
mas. Nagrinėta užsienio kalbos kom-
petencijos plėtojimo aukštojo mokslo 
institucijoje svarba studentų, dėstytojų 
ir absolventų požiūriu. Tirtos strategi-
nių pasirinkimų verčiant mokslo popu-
liarinimo tekstus, idiomų ir semantiškai 
reikšmingų antroponimų vertimo vaikų 
animacinių filmų subtitruose problemos. 
Apibendrintas lietuvių kalbos sintaksi-
nės ir semantinės analizės informacinės 
sistemos kūrimas. 
Išleisti klasterio mokslo žurnalo „Darnioji 
daugiakalbystė / Sustainable Multilin-
gualism“ ketvirtas ir penktas numeriai. 
Juose 32 autoriai iš 12 šalių publikavo 
19 straipsnių, iš jų – 4 klasterio nariai. 
ISSN 2335-2019, e-ISSN 2335-2027, 
prieiga per internetą : http://dx.doi.
org/10.7220/2335-2027.3), prieiga 
per Open Journal Systems: http://uki.
vdu.lt/sm.
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Results of Research in 2014 »
The scholars of the cluster focused their re-
search on the issues of acquisition and devel-
opment of plurilingual competence, language 
learning, and teaching tendencies and innova-
tions in multilingual and multicultural higher 
education space: academic language learning, 
tandem language learning, CLIL, use of Eng-
lish in teaching other languages, culturological 
discourse, socio-cultural strategies and learn-
ing environment issues. The importance of 
acquisition of foreign language competence 
in higher education institution was analysed 
from student, teacher and alumni perspec-
tives. The issue of strategic choices in translat-
ing science popular texts, translation of idioms 
and semantically meaningful anthroponyms in 
subtitled children’s cartoons were researched 
and development of the Lithuanian syntactic 
and semantic analysis information system 
summarised.
Two volumes of the scientific journal „Darnioji 
daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ 
were published (No.4 & No.5) where 32 au-
thors from 12 countries (including 4 cluster 
members) published 19 articles (ISSN 2335-
2019, e-ISSN 2335-2027, http://dx.doi.
org/10.7220/2335-2027.3), access through 
the Open Journal Systems at http://uki.vdu.
lt/sm.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Andriuškevičienė, Jūratė; Kazlauskaitė, Daina. 1. 
Quelles langues apprendre? Choix des langues 
étrangères à l’Université Vytautas Magnus // 
Darnioji daugiakalbystė = Sustainable multilingua-
lism. Kaunas: VDU. ISSN 2335-2019. 2014, [T.] 4, p. 
58–71. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/
obj/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_2335-2027-
.N_4.PG_58-71>. 

Daukšytė, Jovita. Обучение иностранному 2. 
языку: культурологический дискурс // Studia 
ecologiae et bioethicae. Warszawa: Wydawnictwo 
UKSW. ISSN 1733-1218. 2013, t. 11 (4), p. 33–47. 

Judickaitė-Pašvenskienė, Ligita. The translation 3. 
of idioms in children’s cartoons: a comparative ana-
lysis of English dialogues and Lithuanian subtitles 
= Estonian papers in applied linguistics. Tallinn : 
Eesti Keele Sihtasutus. ISSN 1736-2563. 2014, 
10, p. 125–139. Prieiga per internetą:: <http://
www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa6.03_
Dabasinskiene.pdf>.

Pundziuvienė, Daiva; Matulionienė, Jūratė. 4. 
Challenges and opportunities for UK immigrants. 
Learning English: a case study of ESOL classes // 
Darnioji daugiakalbystė: periodinis mokslo žurnalas 
= Sustainable multilingualism: biannual scientific 
journal. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 
ISSN 2335-2019. 2014, [T.] 5, p. 185–204. 

Boizou, Loic; Zamblera, Francesco. Syntactic 5. 
engine for the Lithuanian language// Human language 
technologies – the Baltic perspective: proceedings of 
the 6th int. conference, Baltic HLT 2014. Amsterdam: 
IOS Press, 2014, p. 69–74. ISBN 978161499441. 
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Tauta ir tradicija 
šiuolaikiniame pasaulyje: 
etnologiniai tyrimai 

Pagrindinės klasterio tyrimų kryptys – 
etninių tradicijų kaitos, šiuolaikinio fol-
kloro ir etnologiniai miesto tyrimai. 
Etninių tradicijų kaitos tyrimai apima tra-
dicinės kultūros transformacijos nūdie-
nos pasaulyje tyrimus, etninio, kultūrinio 
ir religinio tapatumo, etninių kontaktų ty-
rimus, lietuvių tradicinės kultūros ypatu-
mus šiais laikais ir susijusius klausimus. 
Šiuolaikinio folkloro tyrimai skirti moder-
niosios visuomenės folkloro, paveikto 
šiuolaikinių informacijos perdavimo 
priemonių, fiksavimui ir nagrinėjimui. 
Analizuojami nauji tautosakos žanrai ir 
tradicinių tautosakos žanrų formos po-
kyčiai. Miesto tyrimai apima miestų ir jų 
gyventojų kultūrinių sistemų ir tapatybių 
tyrimus. Tyrinėtojai nagrinėja miesto so-
cialinę organizaciją, miestams būdingus 
socialinius ryšius ir socialinio gyvenimo 
modelius, naujai susiformavusias ir be-
siformuojančias tradicijas, miestiečių ta-
patumo klausimus, miesto ir ne miesto 
(kaimo) perskyrą ir kitus susijusius klau-
simus.

Nation and Tradition 
in the Modern World: 
Ethnological Studies

Main research area of the cluster co-
vers transformations of ethnic tradi-
tions, research on contemporary fol-
klore and urban culture. Research on 
the development of ethnic traditions 
includes research on ethnic, cultural 
and religious identity, ethnic contacts, 
transformations of traditional Lithu-
anian culture, and related topics. 
Research on contemporary folklore is 
designed to record and analyze the fol-
klore of modern society influenced by 
the contemporary means of commu-
nication, new folklore genres and new 
forms of traditional folklore genres. 
Urban research focuses on urban sys-
tems, urban population, and identities. 
Questions regarding new urban tradi-
tions, urban identity, the division bet-
ween urban and non-urban, and others 
are analyzed.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio tyrėjai vykdė 2 mokslo 
projektus: „Etninės muzikos gaivinimo 
judėjimas XX a. 7 deš.–XXI a. pr.“ (va-
dovas prof. R. Apanavičius) ir „Kalendo-
rinių švenčių (re-)konstrukcijų santykio 
su lietuvių tapatumu tyrimai“ (vadovė 
D. Senvaitytė). Pastarojo projekto rezul-
tatams pristatyti 2014 m. Vytauto Di-
džiojo universitete organizuota mokslo 
konferencija „Kalendorinių švenčių (re-)
konstrukcijų santykio su lietuvių tapa-
tumu tyrimai“ (VDU, 2014 m. spalio 29 
d.). 
Tyrimų rezultatus klasterio tyrėjai pri-
statė ir kitose nacionalinėse ir tarptau-
tinėse konferencijose Lietuvoje ir užsie-
nyje (perskaitė daugiau nei 20 mokslo 
pranešimų). Apgintos 2 su klasterio 
tema susijusios disertacijos, kurioms 
vadovavo klasterio nariai.
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Results of Research in 2014 »
In 2014, the scholars of the cluster imple-
mented two projects. Project “Ethnic Music 
Revival Movement in Lithuania from 1960s 
to 2010s” aimed to analyze the forms of 
Lithuanian ethnic music revival, their musi-
cal and socio-cultural aspects. Project “(Re-)
constructions of Lithuanian Calendar Holidays 
and their Relations with Lithuanian Identity” 
aimed to analyze the different interpretations 
of Lithuanian calendar holidays, practices of 
their (re-)constructions, their relations to the 
modern national and cultural identity from 
the 19th to beginning of the 21st century. 
Results of the projects were presented at the 
conference “Research into (Re-)constructions 
of Calendar Holidays and Lithuanian Identity” 
(VMU, 29h October, 2014). 
Scholars of the cluster presented in more 
than 20 different national and international 
conferences in Lithuania and abroad. Two dis-
sertation theses relevant to the cluster topics 
and supervised by the scientists of the cluster 
were defended in 2014. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa. Lietuvių etno-1. 
grafinė fotografija: raidos aspektai // LOGOS. 
Vilnius: Visuomeninė organizacija LOGOS. 
ISSN 0868-7692. 2014, 81, p. 128–136. 
Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L81/
Logos_81_128_136_Raciunaite_Pauzuoliene.pdf>. 

Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa. Tarpdisciplininės 2. 
miesto tyrimų perspektyvos // Lithuanian journal 
of anthropology. Vilnius: Šiuolaikinis dvasingumo ir 
kultūros tyrimų centras. ISSN 2351-681X. 2014, 
nr. 1, p. 89–110.

Senvaitytė, Dalia. Lietuviškų tradicinių metinių 3. 
švenčių kūrimo klausimu // Lithuanian journal of 
anthropology. Vilnius: Šiuolaikinis dvasingumo ir 
kultūros tyrimų centras. ISSN 2351-681X. 2014, 
nr. 1, p. 77–88. 

Senvaitytė, Dalia. Kai kurie metinių švenčių 4. 
konstravimo ir aktualizavimo kontekstai Lietu-
voje // LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija 
LOGOS. ISSN 0868-7692. 2014, 81, p. 137–147. 
Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L81/
Logos_81_137_147_Senvaityte.pdf>.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Metų laikų 5. 
ženklai dabartiniuose lietuvių sveikinimuose su 
šventėmis // Acta humanitarica universitatis Sau-
lensis. 2014, t. 20, p. 242–250. 
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Literatūros tekstų 
ir kultūros procesų 
sąsajos 

Klasterio tyrėjų grupė siekia tokių tikslų: 
analizuoti pasaulio literatūrų procesus 
komparatyvistiniu aspektu, ieškant 
sąsajų su kultūros procesais; aiškintis 
ir aiškinti lietuvių literatūros vaidmenį 
šiandieninės Lietuvos ir Europos kul-
tūroje, akcentuoti ir aktualizuoti lite-
ratūros (rašymo ir skaitymo) reikšmę, 
siekiant išsaugoti tautinį tapatumą glo-
balizacijos amžiuje, sukurti integruotą 
ir nenutrūkstamą ratą institucijų, kurias 
sieja rūpestis lietuvių literatūra ir tau-
tiniu identitetu. Mokslininkai skleidžia 
atliktų ir atliekamų tyrimų rezultatus ne-
akademinėje visuomenėje, mėgindami 
užpildyti literatūrinės kompetencijos 
spragas. Svarbiausias laukiamas rezul-
tatas – skirtingų mokslo šakų huma-
nitarų bendradarbiavimas, kurio metu 
bus patenkintas išryškėjęs visuomenės 
poreikis susipažinti ne tik su vertingiau-
siais 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 aims to: analyse processes of world 
literatures from a comparative point of 
view, focusing also on cultural proces-
ses; explore the role of Lithuanian lite-
rature on present culture of Lithuania 
and Europe; actualize the significance 
of literature (writing and reading), trying 
to preserve the national identity in the 
age of globalization; create the integra-
ted and permanent network of instituti-
ons which are interested in Lithuanian 
literature and national identity.
Analysing literature texts and cultural 
processes, members of the cluster use 
the results of sociological research; 
trying to find a practical literary use, 
members actualize global problems; 
focusing on the competence, profes-
sion and age of readers, members of 
the cluster develop various strategies 
of propagating the results of litera-
ture research. The scholars spread the 
results of research in non-academic 
society trying to increase reading and 
writing competence.
The main result that is expected – a co-
operation between scholars of various 
humanities. This cooperation would help 
to satisfy the social need for familiari-
zing with the texts of global literature in 
the context of national literature..

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. organizuotas K. Donelaičio 
jubiliejui skirtas ciklas, vykęs visus 
metus: organizuotos paskaitos, kūry-
binės dirbtuvės, mokslinė ekspedicija, 
renginių ciklą baigė gruodžio 5 d. vy-
kusi tarptautinė mokslo konferencija 
„XVIII a. kultūros akiračiai ir Kristijonas 
Donelaitis“. Katedros nariai aktyviai 
dalyvavo tarptautinėse konferenci-
jose, projektuose. Parengtos ir išleis-
tos dvi mokomosios knygos, skirtos 
studijuojantiems baltistiką: „Trumpa 
lietuvių literatūros istorija“ ir „History 
of Lithuanian Culture“. Surengtas aka-
deminio jaunimo kūrybos konkursas, 
seminaras mokytojams, skirtas šiuo-
laikinės literatūrologijos problemoms. 
Vyko susitikimai su rašytojais, žinias-
klaidos atstovais. 
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Results of Research in 2014 »
In 2014, the cluster organized the cycle of 
events dedicated to Kristijonas Donelaitis’ 
300th birth anniversary: lectures, a workshop 
of creative writing and a scientific expedition. 
The international scientific conference “The 
Cultural Horizons of The Eighteenth Century 
and Kristijonas Donelaitis” ended the series 
of events on December. The members of the 
department actively participated in internatio-
nal conferences and projects. Two students’ 
books for Baltic Studies were prepared and 
released: “A Brief History of Lithuanian Lite-
rature” and “History of Lithuanian Culture”. 
In addition to this, the creative writing con-
test for the academic youth and a workshop 
on contemporary literary issues for teachers 
were held as well as meetings with writers 
and media representatives.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Žakevičienė, Indrė. New instruments of literary 
research: interdisciplinary challenges // Via Latga-
lica: humanitāro zinātņu žurnāls = Via Latgalica: 
journal of the humanities. Rēzekne : Rēzeknes 
Augstskola. ISSN 1691-5569. 2013, [T.] 5, 
p. 74–80. 
2. Gustaitienė, Asta. Įvaikinimo ir globos tema: 
šiuolaikinė literatūra paaugliams ir H. Ch. Anderseno 
meniniai atradimai // Acta humanitarica universita-
tis Saulensis. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 
ISSN 1822-7309. 2014, t. 18, p. 108–123. 
3. Čičelis, Ramūnas. Modernybės filosofijos, 
istorijos pabaiga ir postmodernybės istorija Jono 
Meko literatūroje ir kine // Darbai ir dienos. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-0588. 
2014, 61, p. 67–99. 
4. 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, p. 211–216. ISBN 9782753529366. 
5. Mykolaitytė, Aurelija. Maironio ir Rainio istori-
osofinės dramos // Eina garsas: nauji Maironio 
skaitymai: straipsnių rinkinys / sudarytojas ir redak-
torius Manfredas Žvirgždas. Vilnius: Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 197–211. 
ISBN 9786094251320. 
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Žmogiškųjų santykių 
tyrimai bioetikoje

Žmogiškųjų santykių problema bioe-
tikoje kyla, kai, randantis santykiams 
(pvz., gydytojo ir paciento, mokslininko 
ir tiriamojo subjekto), asmuo traktuoja-
mas ne kaip tikslas, o kaip priemonė. 
Sparčiai plėtojantis biotechnologijoms, 
neišvengiamai atsiranda poreikis ieš-
koti, kaip išspręsti technologiškai įma-
nomo ir etiškai leidžiamo problemą. 
Todėl nagrinėjant šį klausimą antropo-
loginės nuostatos tampa svarbiausiu 
kriterijumi. Žmogiškųjų santykių tyrimų 
bioetikoje klasteris yra tarpdalykinis, jis 
vienija pagrindinių mokslo krypčių (bio-
medicinos, socialinių ir humanitarinių) 
mokslininkus, kurie dirba ne tik skirtin-
guose VDU fakultetuose, bet ir skirtin-
guose Lietuvos universitetuose. 
Klasterio veiklos tikslas yra atskleisti 
žmogiškųjų santykių problematiką bio-
etikos srityse. Šiuo metu galima išskirti 
keturias pagrindines sritis, kuriose dirba 
klasterio nariai: lytiškumo ir santuokos 
etika, žmogaus pradžios etika, gyve-
nimo pabaigos etika, komunikavimas ir 
pastoracija perteikiant moralines nuos-
tatas. Klasterio vadovas – kun. prof. 
habil. dr. Andrius Narbekovas.

Research on Human 
Relations in Bioethics

The problem of human relations in bio-
ethics appears when in the course of 
personal interaction (e.g., physician – 
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 multi–disci-
pline unit, encouraging cooperation 
between the scientists in the major 
scientific fields (biomedicine, social and 
human sciences), who work at different 
University departments, as well as in 
various Lithuanian universities. The 
cluster had united the 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 scientific research is car-
ried out in four major fields, practised 
by the cluster members: sexual and 
conjugal ethics, ethics of the beginning 
of human life, end-of-life ethics.
The cluster supervisor is rev. Andrius 
Narbekovas, the professor at Depar-
tment of Catholic Theology.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Pagrindinės organizuotos konferenci-
jos, įgyvendinti projektai.
2014 m. plėtoti daugiausia 3 krypčių 
tyrimai: gyvybės pradžios ir gyvybės 
pabaigos bei santuokos etikos. Jų pa-
grindu parengtos publikacijos. Klasterio 
nariai 2014 m. surengė dvi konferenci-
jas: 1) respublikinė mokslo konferen-
ciją, skirta šeimos metams „Šiandieniai 
iššūkiai žmogaus gyvybei“ (Šiauliai, 
2014 m. balandžio 1 d.); 2) nacionalinį 
forumą „Jaunimo rengimas šeimai: ly-
tiškumo ugdymas ar lytinis švietimas“ 
(Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius, 
2014 m. gruodžio 19 d.).
Baigtas 2013 m. pradėtas tyrimas 
„Pastoracinė pagalba moterims, pa-
tyrusioms negimusio kūdikio netektį“. 
Tyrimas pristatytas 5-ojoje pasaulinėje 
konferencijoje „On Psychology, Coun-
seling and Guidance“ (Dubrovnikai, 
2014 m. gegužė).
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Results of Research in 2014 »
During 2014, the main research were develo-
ped mainly in three areas: in the ethics of the 
beginning of life, ethics of the end of life, and 
conjugal ethics. 
In 2014, cluster members have organized 
two National conferences: 1) National scien-
tific conference dedicated to the family year 
”Today’s challenges to human life“ (šiauliai, 
April 1, 2014); 2)The National forum ”Youth 
preparation for family life: sexuality educa-
tion (abstinence centered) or sex education” 
(Seimas of the Republic of Lithuania, Vilnius, 
December 19, 2014).
During 2014, the study “Pastoral care for 
women with regret for the loss of an unborn 
child” was completed and presented at the 
“5th World Conference On Psychology, Coun-
seling and Guidance” (Dubrovnik, May 2014). 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Serapinas, Danielius; Bartkevičienė, Daiva; 1. 
Obelenienė, Birutė; Narbekovas, Andrius. The 
effect of reproductive factors on chromosomal 

anomaly rate in subsequent pregnancies // Ciência 
e Técnica Vitivinícola. Dios Portos, Portugal : Esta-
cao Vitivinicola Nacional. ISSN 0254-0223. 2014, 
vol. 29, nr. 10, p. 223–229. 

Obelenienė, Birutė; Krunglevičiūtė, Aušrelė. 2. 
Pastoral care for women with regret for the loss of 
an unborn child // Procedia: social and behavioral 
sciences. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 
2014, vol. 159, p. 517–523. 

Obelenienė, Birutė; Gabševičienė, Gintarė. 3. 
Sutuoktinių, dalyvavusių programoje „Sutuokti-
nių susitikimai“, konfliktų sprendimo pokyčiai // 
Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas. ISSN 1392-7450. 2014, 
51, p. 89–101. 

Vaičiūnas, Vytautas Steponas. Dievo tarnas 4. 
arkivyskupas Mečislovas Reinys – apaštalas usque 
ad mortem // Soter: religijos mokslo žurnalas. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 
1392-7450. 2014, 50, p. 37–48. 

Serapinas, Danielius; Narbekovas, Andrius; 5. 
Meilius, Kazys [Meilius, Kazimieras]; Juškevičius, 
Jonas. The meaning of patient informed consent 
in prenatal diagnostics and reproductive techno-
logies // Journal of Pensee = La Pensée. Paris: 
Espaces Marx. ISSN 0031-4773. 2014, vol. 76, 
nr. 11, p. 164–168.
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Tarpdisciplininiai 
mažųjų visuomenės 
grupių tyrimai 

Tarpdisciplininis mažųjų visuomenės 
grupių tyrimų klasteris vienija socialinių, 
humanitarinių, tiksliųjų mokslų tyrėjus, 
besidominčius aktualiais dabartinės vi-
suomenės procesais. Klasterio tikslas 
– tyrinėti mažųjų visuomenės grupių 
formavimosi procesus, jų įtaką asmens 
tapatybei ir visuomenės kaitai. Domi-
masi skonio / stiliaus subkultūrinių, etni-
nių grupių, akademinių bendruomenių, 
naujųjų religinių judėjimų ir migracijos 
procesais. Įvairių grupių tyrimai atlie-
kami taikant etnologijos / antropologijos 
mokslų metodus ir dinaminių sistemų 
teorijos prieigą, paremtą matematine 
sistemine analize. Šiuo metu klasteryje 
analizuojami akademinio jaunimo migra-
cijos procesai, taikant ilgalaikį metodą, 
tyrinėjami išvykstantys studijuoti užsie-
nyje ir pasiliekantys studijuoti Lietuvoje 
studentai. Klasterio dalyviai rengia ty-
rimų projektus, leidžia mokslo žurnalą 
„Grupės ir aplinkos = Groups and Envi-
ronments“, kaupia, sistemina, skaitme-
nina tyrimų duomenų archyvus, rengia 
ir organizuoja mokslo konferencijas, 
grupių gyvenimo realijas atspindinčias 
menines fotografijų parodas.

Interdisciplinary Social 
Group Research

The interdisciplinary Social Group Re-
search Cluster unites researchers from 
humanities, social and physical sciences 
who are interested in processes of con-
temporary society. The aim of the cluster 
is to investigate small group formation 
processes and to explore their influ-
ence on individual identity and society. 
The research also covers processes of 
taste/style subcultures, ethnic groups, 
academic communities, new religious 
movements and migration. The study 
of various groups is conducted by ap-
plying ethnographic fieldwork methods 
and dynamic system approach based 
on modelling of group and individual 
behaviour. Longitudinal study methods 
are applied to investigate migration of 
academic youth. Two target groups are 
researched: students choosing to study 
in Lithuania and those opting for study-
ing abroad. Members of the cluster work 
on research projects, publish academic 
journal “Grupės ir aplinkos = Groups and 
Environments,” digitize research data 
archives, organize conferences and pho-
tography exhibitions.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasteris tęsė Lietuvos aka-
deminio jaunimo migracijos tyrimą. 
Jo tikslas – surinkti žinių apie jaunimo 
socialinių aplinkų, kuriose jie gyvena ir 
veikia, įtakas jų būsenai ir priimamiems 
sprendimams pasirinkti toliau gyventi ir 
dirbti Lietuvoje arba užsienyje. Jaunimo 
migracijos procesų tyrimo rezultatai 
pristatyti konferencijose Lietuvoje ir už-
sienyje. Klasterio tyrėjai 2014 m. suor-
ganizavo mokslo konferenciją „Tarpdis-
ciplininiai visuomenės grupių tyrimai“, 
kurioje nagrinėtas lyčių ir šeimos dis-
kursas grupių tyrimuose, grupių raiška 
miesto erdvėse, pristatytos subkultū-
rinių grupių atvejo studijos, atkreiptas 
dėmesys į iniciatyvines ir konfliktines 
grupės, etnokultūrines manifestacijas, 
sąjūdžius ir marginalizuotas grupes, 
taip pat bendruomeninio meno raišką. 
Konferencijoje pristatytos fotografijų 
parodos: „Grupės ir aplinkos“ (aut. G. 
Jaronis, A. Kalėdienė, T. Juras), „(Sub)
kultūros“ (aut. T. Pabedinskas), „Miesto 
tyrimai: viešumo patirtys. Draugiška 
zona #5“ (kuratoriai E. Carroll, V. Gelū-
nienė). 2014 m. apginta T. Kavolio dak-
taro disertacija „Nacionalistinių pažiūrų 
grupuočių formavimosi ypatumai Lietu-
voje: skinhedų atvejis“.
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Results of Research in 2014 »
In 2014, the cluster continued research of Li-
thuanian academic youth which aims to collect 
data about social environments of youth and 
influences of environments on their states and 
their decision to live and work in Lithuania or 
abroad. Results of migration processes rese-
arch were presented at national and internatio-
nal conferences. In 2014, the cluster organized 
“Interdisciplinary Social Group Research” con-
ference. The conference covered topics such 
as subcultural group case studies, expressions 
of groups in urban spaces as well as gender 
and family discourse within group settings. 
The conference paid particular attention to 
conflict groups, ethno-cultural manifestations 
in groups, marginalized groups and to commu-
nal art. Three photography exhibitions were 
opened during the conference. 
In 2014, Tadas Kavolis defended a PhD thesis 
“Characteristics of the Formation of Groups 
with Nationalist Worldviews in Lithuania: A 
Case of Skinheads.”

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Ramanauskaitė [Kiškina], Egidija; Vaišnys, 1. 
Rimas. To stay or not stay: that is a question 
// European scientific journal (ESJ). Macedonia: 

European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. 
2014, spec. edition vol. 2, p. 110–116. Prieiga per 
internetą: http://eujournal.org/index.php/esj/arti-
cle/view/5053/4981.

Ramanauskaitė, Egidija; Vaišnys, Rimas. Mokslo 2. 
kalbos: savi ar svetimi? Savas ir kitas šiuolaikiniais 
požiūriais = Contemporary approaches to the self 
and the other : [straipsnių rinkinys] / sud. Vida 
Savoniakaitė, p. 397-420.

Kavolis, Tadas. Nacionalistinių pažiūrų grupuo-3. 
čių formavimosi ypatumai Lietuvoje: skinhedų 
atvejis: daktaro disertacija. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2014.

Pranskevičiūtė, Rasa; Juras, Tadas. Acting in 4. 
the underground: life as a Hare Krishna devotee 
in the Soviet Republic of Lithuania (1979–1989) 
// Religion and society in Central and Eastern 
Europe (RASCEE) [elektroninis išteklius]. Zagreb, 
Croatia: International Study of Religion in Eastern 
& Central Europe Association (ISORECEA). ISSN 
1553-9962. 2014, vol. 7 (1), p. 3–22. Prieiga per 
internetą: <http://www.rascee.net/index.php/
rascee/article/view/74/76>.

Pranskevičiūtė, Rasa. Alternatyvaus religin-5. 
gumo raiška pokomunistinėse visuomenėse: nau-
jieji religiniai, Naujojo amžiaus ir gamtinio dvasin-
gumo judėjimai // Kultūra ir visuomenė: socialinių 
tyrimų žurnalas = Culture and society: journal of 
social research. Kaunas; Vilnius: Vytauto Didžiojo 
universitetas; Versus aureus leidykla. ISSN 2029-
4573. 2014, nr. 5 (1), p. 25–43. 
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Religijos ir kultūros 
studijos

Klasterio tiklas – vykdyti religijos ir kul-
tūros fenomenų sąveikos, konkrečių re-
ligijų ir kultūrų sąveikos tyrimus; tyrimų 
rezultatus viešinti akademinėje ir plačio-
joje visuomenėje. Konceptualūs teoriniai 
ir empiriniai tyrimai atliekami filosofijos, 
teologijos, sociologijos, antropologijos 
ir etnologijos mokslų ir tarpdalykinėje 
perspektyvoje. Klasterio tyrimų apima 
šiuos reiškinius ir procesus: religijos 
samprata ir jos kaita istorinėje perspek-
tyvoje; asmeninės tikėjimo patirties ir 
religinės tradicijos sąveika; religinių ap-
eigų formavimasis ir transformacijos; 
religinė ortodoksija ir heterodoksija; 
krikščionybės inkultūrizacija; ekumeninis 
ir tarpreliginis dialogas; nekrikščioniškos 
religijos, religijų sinkretizmas ir kaita. 
Klasterio tyrimų rezultatų sklaida prisi-
deda prie platesnio šiuolaikinio religijos 
fenomeno apskritai ir krikščionybės bei 
kitų religijų konkrečiai Lietuvoje ir pasau-
lyje suvokimo. 

Research in Religion 
and Culture

The cluster aims at prosecuting the re-
search on interaction between religion 
and culture as universal human pheno-
mena, and between particular religions 
and cultures. Conceptual theoretical re-
search and empirical inquiry are pursued 
appealing to the methodologies and 
paradigms of philosophy, theology, so-
ciology, anthropology and ethnology as 
well as are founded on the comparative 
interdisciplinary perspective. 
Main research areas cover these pheno-
mena and processes: the notion of reli-
gion and its historical transformations; 
the interconnection between personal 
belief experience and religious tradi-
tion; formation and transformation of 
religious rituals; religious orthodoxy and 
heterodoxy; inculturation of Christianity; 
ecumenical and interreligious dialogue; 
non-Christian religions, religious syncre-
tism and transformation. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio tyrimuose daugiausia 
dėmesio buvo skiriama krikščionybės 
inkultūracijai ir krikščioniškojo paveldo 
Lietuvoje tyrimams, religijų tarpusavio 
sąveikai ir tarpreliginiam dialogui. 
Klasterio nariai tęsė ir plėtojo pradėtus 
antropologinius, etnologinius ir teologi-
nius tyrimus, atskleidžiančius krikščio-
nybės inkultūracijos pavidalus ir galimy-
bes, jų reikšmę profesiniam pašaukimui, 
pasaulėžiūrai ir savivokai. Sociologiniai 
viešojo religinio diskurso tyrimai suteikė 
naujos empirinės medžiagos ir infor-
macijos apie krikščionybės raišką nere-
liginėse kasdienybės erdvėse. Tyrimų 
rezultatai buvo pristatyti mokslo publi-
kacijose, nacionalinėse ir tarptautinėse 
konferencijose. Etnologinius krikščio-
niškojo paveldo Lietuvoje tyrimus vai-
nikavo A. Motuzo mokslo monografija 
„Kryžių kalnas: katalikiška etninė kul-
tūra“. Klasterio surengtoje tarptautinėje 
tarpdalykinėje konferencijoje „Christian 
World and East Asian Traditions: Sym-
bol, Concepts, Practices“ (2014 m. rug-
sėjo 18–20) savo tyrimus pristatė religi-
jos tyrinėtojai iš įvairių pasaulio šalių. 
Klasteris skiria daug dėmesio praktiniam 
klasterio tyrimų pritaikymui, mokslo 
sklaidai irpopuliarinimui visuomenėje, 
taip tapdamas tiltu tarp akademinės ir 
plačiosios visuomenės. Nuolat organi-
zuojamos viešos paskaitos, seminarai, 
vedamos laidos „Marijos radijuje“, daly-
vaujama televizijos laidose ir informaci-
niuose renginiuose. 
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Results of Research in 2014  »
In 2014, the scholars of the cluster proceeded 
and extended the research on conceptual qu-
estions of religious studies and philosophy of 
religion, inculturation of Christianity, interrelati-
onship of religions, and religious heritage in Li-
thuania. The anthropological, ethnological and 
theological investigations revealed the con-
temporary forms of religious inculturation and 
its influence on professional vocation, forma-
tion of the worldview and self-reception. The 
sociological research on the public religious 
discourse added new empirical material and 
useful information about expression of Chris-
tianity in the non-religious everyday context. 
Results of the research were presented at na-
tional and international conferences and were 
published in the scientific journals and books. 
The scientific monograph of A. Motuzas “Hill of 
the Crosses” (“Kryžių kalnas: istorija, apeigos, 
muzika”) crowned his ethnological investigati-
ons. The international interdisciplinary confe-
rence “Christian World and East Asian Traditi-
ons: Symbol, Concepts, Practices” (September 
18-20, 2014) gathered together scholars of 
religious studies from all over the world. 
Members of the cluster continued to work on 
the spread of the research results in the wider 
society, organized and attended various public 
lectures, seminars, radio and TV broadcasts. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Motuzas, Alfonsas. Kryžių kalnas: istorija, apei-1. 
gos, muzika: mokslo monografija / Alfonsas Motu-
zas. 2-asis papild. leid. Vilnius: Mintis, 2014. 216 p.: 
iliustr, natos, žml. ISBN 9785417010811.

Budriūnaitė, Agnė. Tension between illusion 2. 
and reality in Zhuangzi’s „Dream of the Butterfly“: 
philosophical analysis of Western reception // Este-
tyka i krytyka: Polish journal of aesthetics. Kraków: 
Jagiellonian university; Minzu university of China. 
ISSN 1643-1243. 2014, vol. 32, iss. 1: Expression 
in Asian philosophy and art, p. 137–154. Prieiga 
per internetą: <http://estetykaikrytyka.pl/art/32/
eik_32_8.pdf>.

Danilevičius, Eugenijus. Mokytojo pašaukimas 3. 
– meilės dialogo įbūtinimas // LOGOS. Vilnius: 
Visuomeninė organizacija LOGOS. ISSN 0868-
7692. 2014, 79, p. 153–162. Prieiga per internetą: 
<http://litlogos.eu/L79/Logos_79_153_162_Dani-
levicius.pdf>.

Dulskis, Romualdas. Konfucianizmo ir krikščiony-4. 
bės doktrininės analogijos ir skirtumai tarpreliginio 
dialogo perspektyvoje. [I d.] : [pradžia nr. 78, pabaiga 
nr. 80] // LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija 
LOGOS. ISSN 0868-7692. 2014, 78, p. 45–63. 
Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L78/
Logos_78_045_063_Dulskis.pdf>.

Liutikas, Darius; Motuzas, Alfonsas. The pilgri-5. 
mage to the Hill of Crosses: devotional practices and 
identities // Redefining pilgrimage: new perspec-
tives on historical and contemporary pilgrimages 
/ editor Antón M. Pazos. Farnham, Surrey: As-
hgate Publishing Group, 2014, p. 103–126. ISBN 
9781409468233.
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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 sąjūdį 
ir fenomenologiją, susijusių mokslų 
analizę ir kritiką, politikos teorijų ir pro-
cesų diskusiją, kultūros ir religijos patir-
čių interpretacijas. Klasterio tikslas yra 
plėtoti socialiniams, humanitariniams ir 
gamtos mokslams reikšmingus filosofi-
jos tyrinėjimus ir kartu formuoti kritinės 
teorijos ir fenomenologijos mokyklas, 
projektus ir tyrimus. 

Inquiries of Practical 
Philosophy

TThe cluster of Practical Philosophical 
Researches does modern inquiries in 
Critical Theory and Phenomenology. 
Researches cover contemporary “mo-
vement” of Critical theory, Phenome-
nology, 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 for not only philosophy 
but also for humanities, social and 
natural sciences; to form schools of 
Critical theory and Phenomenology in 
Lithuania. We invite representatives 
of history, literacy, ethnology, cultural 
anthropology, theology, sociology, po-
litical sciences, public administration 
and communication, art critique, phy-
sics, biology, ecology and medicine to 
expand critical and interdisciplinary di-
alogue and participate in different pro-
jects with them. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Organizuotos tarptautinės konferencijos:
„Vidinės ekspresijos: filosofijos, literatū-
ros ir politikos sankryžos“. Tarptautinis 
simpoziumas (VDU, V. Adamkus biblio-
teka-muziejus, 2014 m. gegužės 16 d.).
VI tarptautinė taikomosios etikos kon-
ferencija „Etika, mokslas, politika. Tra-
dicijos ir perspektyvos“. Organizatoriai: 
Sankt Peterburgo valstybinio universi-
teto Filosofijos institutas, VDU prak-
tinės filosofijos klasteris. Vieta: Sankt 
Peterburgo universitetas, 2014 m. lap-
kričio 21 d. 
Dalyvauta tarptautinėse konferenci-
jose, skaityti plenariniai pranešimai: 
2014 m. spalio 20 d. tarptautinėje kon-
ferencijoje: filosofijos dienose Sankt 
Peterburge „Universitetas šiuolaikinės 
kultūros erdvėje. Filosofija, politika ir 
moralė“ prof. G. Mažeikis skaitė prane-
šimą „Daugialypumas ir vienmatišku-
mas“, apie suskilusį pasaulinio huma-
nizmo veidrodį“. “.. 
2014 m. balandžio 5 d. tarptautinėje 
konferencijoje „Ankstyvieji fenomeno-
logijos šaltiniai: neo-kantininkai, Ame-
rikos pragmatizmas, eksperimentinė 
psichologija“ (Boston College, Ches-
tnut Hill, Massachusetts, JAV, balan-
džio 2014 m. balandžio 4–6 d.) prof. D. 
Jonkus skaitė pranešimą „Fenomenolo-
ginis požiūris į savimonę ir pasąmonę 
(Moritzas Geigeris ir Vosylius Sezema-
nas)“.
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Results of Research in 2014  »
The cluster organized international conferences:
“Immanent Expressions: Conversations at the 
Crossroads of Philosophy, Literature, and Po-
litics“. An international symposium (May 16, 
2014; Vytautas Magnus University, Adamkus 
Library-Museum).
The cluster was the co-organizer of VIth Inter-
national conference of applied ethics “Ethics, 
science, poitics“. The main organizer: Institute 
of Philosophy, Department of Ethics at Sankt-
Petersburg State University (November 21, 
2014). Co-organizer: Cluster of Practical Phi-
losophy, VMU.
Members of the cluster participated in inter-
national conferences:
Prof. Gintautas Mažeikis delivered the presen-
tation “Multiplicities and one dimentional. On 
the break mirror of world humanism“ in the In-
ternational conference “Sankt-Petersburg days 
of philosophy: Philosophy, politics and moral” 
(Sankt-Petersburg, November 20, 2014).
Prof. D. Jonkus delivered the presentation “Phe-
nomenological Approaches to Self-Conscious-
ness and Unconsciousness (Moritz Geiger and 
Vasily Sesemann)“ in the International confe-
rence “Early Influences of Phenomenology: Neo-
Kantianism, American Pragmatism, Experimen-
tal Psychology, et al“ (Boston College, Chestnut 
Hill, Massachusetts, USA, April 4-6, 2014).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Jonkus, Dalius. La fennomenologia de la razón 1. 
y la experiencia estética: Edmund Husserl y Vasily 
Sesemann // Investigaciones fenomenológicas. Ma-
drid: Univ. Nacional de Educación a Distancia. ISSN 
1137-2400. 2014, nr. 11, p. 129–142. Prieiga per 
internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001-
:J.04~2014~ISSN_1885-1088.N_11.PG_129-142>.

Jonkus, Dalius. Estetinis suvokimas ir įsijauti-2. 
mas Vosyliaus Sezemano estetikoje // Problemos: 
mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 
ISSN 1392-1126. 2014, t. 86, p. 111–119. Prieiga 
per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//doku-
mentai/zurnalai/PROBLEMOS/Problemos%20
2014%2086/111-119.pdf>.

Mažeikis, Gintautas. Triksteris: besijuokiantis, 3. 
ekstatiškas kūrybinis griovėjas: analitinės antro-
pologijos žvilgsnis // Inter-studia humanitatis. 
Šiauliai, Vilnius: Šiaulių universitetas, BMK leidykla. 
ISSN 1822-1114. 2014, nr. 16: Tarpdisciplini-
niai juoko kultūros tyrimai, p. 7–33. Prieiga per 
internetą: <http://interstudia.lt/wp-content/
uploads/2014/10/Inter-studia_Nr._16.pdf>.

Mažeikis, Gintautas. Dvasinė ir dialektinė atgaila 4. 
kaip sielos savivalda po Aušvico ir po Gulago // 
Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius: Vytauto Didžiojo 
universitetas; Versus aureus. ISSN 1392-0588. 
2014, t. 62, p. 83–107. 

Jonutytė, Jurga. Kaltė anapus kaltinimų, arba 5. 
bendruomeninės Holokausto atmintys Lietuvoje // 
Darbai ir dienos. Kaunas, Vilnius: Vytauto Didžiojo 
universitetas; Versus aureus. ISSN 1392-0588. 
2014, t. 62, p. 127–138. 
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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 ir stabilumo reiškinį; 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 of the cluster 
covers the following research areas: 
analysis of characteristic features of 
languages and their use; investiga-
tion of changes in language systems 
under the influence of globalization 
which, at the same time, reveals the 
phenomenon of variability-stability in 
the langue/parole dichotomy. In their 
research, scholars focus on the develo-
pment of specific features of language 
in a multilingual society, describe typi-
cal development of the Lithuanian lan-
guage and compare / contrast it with 
other languages. 
One of the aims of the cluster research 
is: to evaluate the impact of globaliza-
tion, multiculturalism, immigration and 
emigration on the change and deve-
lopment of languages; to investigate 
issues of language policy; to identify 
language-related issues in Lithuania 
brought about by multiculturalism and 
multilingualism, and discuss them in 
the context of European attitudes; to 
carry out psycholinguistic experiments 
and sociolinguistic interviews devoted 
to the analysis of spoken language in a 
multicultural society.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Klasterio tyrėjai šiais metais vykdė 
dviejų svarbiausių psicho- ir sociolingvis-
tikos krypčių tyrimus: vaikų kalbos ir lin-
gvistinio kraštovaizdžio.
1. Įvairiuose tarptautiniuose ir nacio-
naliniuose projektuose buvo tęsiami 
lietuvių kalbos gramatikos, pasakojimo 
ir pragmatikos įsisavinimo tyrimai. Ypač 
suintensyvėjo sutrikusios vaikų kal-
bos tyrimai. Taikant išgalvotų žodžių 
pakartojimo metodą (Dabašinskienė, 
Krivickaitė 2013), atliktas tipinės ir su-
trikusios (žymaus ir vidutinio kalbos ne-
išsivystymo) vaikų kalbos tyrimas. 
Taip pat buvo atliekami dvikalbių vaikų 
kalbos tyrimai. Taikant įvairius meto-
dus, siekiama nustatyti anglų kalbos 
aplinkoje gyvenančių dvikalbių (lietuvių 
ir anglų) ir lietuvių kalbos aplinkoje gy-
venančių dvikalbių (rusų ir lietuvių) vaikų 
kalbos gramatines, leksines ypatybes. 
Klasterio tyrėjų koordinuotas tarp-
tautinis projektas „Žaismingos kalbos 
terapijos priemonės“ (angl. „Friendly 
Resources for Playful Speech Therapy – 
FREPY“) sulaukė dviejų svarbių apdova-
nojimų. Švietimo mainų paramos fondo 
(ŠMPF) Kokybės konkurso apdovano-
jimų renginyje šis projektas apdovano-
tas Kokybės statulėle ir vienintelis Lie-
tuvoje – Europos kalbų ženklu. Europos 
Komisija, skirdama šį apdovanojimą, 
siekia skatinti iniciatyvas, susijusias su 
kalbų mokymu ir mokymusi. 
2. 2014 m. baigtas įgyvendinti VDU fi-
nansuotas klasterio projektas „Turizmo 
kalba: kurortų lingvistinis kraštovaizdis“. 
Surinkta ir ištirta gausi duomenų bazė, 
atspindinti Lietuvos ir Lenkijos turistinių 
ir pasienio erdvių kalbinį kraštovaizdį. 
Duomenų analizė atskleidė, kad skir-
tingų kalbų koegzistavimas sietinas su 
vyraujančiais politiniais ir ekonominiais 
interesais.
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Results of Research in 2014  »
In 2014, our research activities were carried 
out in two major directions: child language 
acquisition and linguistic landscapes. In the 
area of child language development, the rese-
arch cluster participated in national and inter-
national projects focusing on the acquisition 
of grammar, production of narratives, and pra-
gmatic aspects. In our collaborative research, 
we focused on typically developing children as 
well as children with non-typical language de-
velopment. We also targeted bilingual children 
in English-speaking contexts (speaking English 
and Lithuanian) and bilinguals living in Lithuania 
(speaking Lithuanian and Russian). 
The international project “Friendly Resources 
for Playful Speech Therapy” (FREPY) coordina-
ted by the researchers of the cluster received 
two important awards. In the annual event of 
quality awards held by the Education Exchan-
ges Support Foundation (EESF), this project 
was awarded the Quality Statuette. FREPY is 
also the only project in Lithuania that received 
the European Language Label (ELL) in 2014. 
In 2014, our research cluster completed the 
project „Tourism language: linguistic landscapes 
in resorts” funded by VMU. The outcome of this 
project is a database of digital pictures reflec-
ting multilingual public signs in Lithuanian and 
Polish border areas. The study has revealed that 
the co-existence of different languages in public 
tourist spaces is related to some prevailing po-
litical and economic interests. The choice of lan-
guages in multilingual signs reflects dominant 

language ideologies and attitudes, globalization 
tendencies, and community or individual identi-
ties of business owners.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Dabašinskienė, Ineta. Diminutives in child-direc-
ted and child speech // Encyclopedia of language 
development / editors Patricia J. Brooks, Vera 
Kempe. Los Angeles, CA: SAGE Publications Inc, 
2014, p. 158–160. ISBN 9781452258768. 
2. Dabašinskienė, Ineta; Kamandulytė, Laura. Šalu-
tiniai pažyminio sakiniai: kodėl vaikams sunku juos 
suprasti? // Kalbotyra: mokslo darbai = Linguistics. 
Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1517. 
2014, t. 66, p. 7–26. 
3. Čubajevaitė, Laura; Ruzaitė, Jūratė; Lemanaitė, 
Greta. Takas: lietuvių kalba kitakalbiams: B1 lygis: 
[vadovėlis]. Kaunas: Vilnius: Vytauto Didžiojo 
universitetas; Versus aureus, 2014, 223 p.: iliustr. 
+ priedas (37 p.), 1 elektroninė laikmena. ISBN 
9786094670169. 
4. Kornev Alexandr N.; Balčiūnienė, Ingrida; 
Selezneva, Margarita G.; Sorokin, Anatolij A. 
How to compute reading development strategy? 
Evidence from Russian-speaking children // Human 
language technologies – the Baltic perspective: 
proceedings of the 6th international conference, 
Baltic HLT 2014. Amsterdam: IOS Press, 2014, p. 
196–201. ISBN 9781614994411. 
5. Balčiūnienė, Ingrida; Kalninytė, Agnė. Priešmoky-
klinio amžiaus vaikų rišliojo pasakojimo ypatybės // 
Kalbos kultūra. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto lei-
dykla. ISSN 0130-2795. 2014, 86, , p. 212–236.
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Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės 
valstybės ir visuomenės 
raidos tyrimai 

Klasteris tyrinėja Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) laikotarpio vals-
tybės ir visuomenės procesų raidą, ypa-
tingą dėmesį skirdamas socialiniams, 
politiniams ir kultūriniams šių procesų 
ypatumams. Svarbiausios klasterio 
tyrimų kryptys yra LDK valstybės ir vi-
suomenės sankirtų diskursas, valstybės 
politinė raida, visuomenės socialinės 
sandaros atodangos, Gediminaičių ir 
Jogailaičių dinastijų veiksnio vaidmuo 
Lietuvos valstybės ir visuomenės gyve-
nime. Klasteris vienija LDK Viduramžių ir 
Naujųjų laikų istorijos tyrinėtojus. Atlie-
kami įvairūs LDK visuomenės socialinės 
sandaros tyrimai, analizuojama bajori-
jos, diduomenės istorija, tiriama LDK 
politinių santykių su kaimynais istorija, 
akcentuojant diplomatijos, ceremonialo, 
valstybinio reprezentavimo, tarptauti-
nių sutarčių, sienų ir teritorijos raidos, 
istorinės geografijos ir kartografijos, 
genealogijos, dinastijos struktūros, LDK 
knygos istorijos ir kultūros temas. Tyri-
nėjami Bažnyčios santykiai su įvairiais 
visuomenės sluoksniais, plėtojama Lie-
tuvos ir Vakarų Europos istorinių ryšių 
Naujaisiais laikais tyrinėjimų perspek-
tyva, atliekami šaltinotyriniai ir istorio-
grafiniai tyrimai. 

Development of 
the Grand Duchy 
of Lithuania and 
its Society

Cluster explores the processes of state 
and society in the period of Grand 
Duchy of Lithuania (GDL) with special 
emphasis on social and political featu-
res of these processes. The main areas 
of research of cluster are discourse on 
GDL state and society, state political 
development, the social structure of 
society, and the role of dynasty in the 
Lithuanian state and social life. A range 
of various researches on GDL society 
and social structure are carried out, 
history of nobility is analysed, political 
relations between GDL and neighbours 
are explored, emphasizing themes of 
diplomacy, ceremonial, territory deve-
lopment, historical geography and car-
tography, dynasty structure, book his-
tory and culture. The relationship of the 
Church with various sectors of society, 
historical ties of Lithuania and Western 
Europe are explored, the researches of 
historical sources are carried out. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. vyko klasterio reorganizacija, 
keitėsi veiklos kryptys ir prioritetai. Visa 
klasterio narių energija buvo nukreipta 
kokybiško persitvarkymo linkme, todėl 
nebuvo planuojamos ir organizuoja-
mos mokslo konferencijos, rengiami ir 
vykdomi projektai. Klasterio nariai dirbo 
individualiai, tyrinėjo ir rengė spaudai 
mokslo publikacijas, dalyvavo mokslo 
konferencijose ir kituose renginiuose. 
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Results of Research in 2014  »
In 2014, the cluster reorganized, policies and 
priorities of the cluster have changed. All en-
ergy of the cluster members was directed 
towards the quality transformation, thus no 
scientific conferences were planned and orga-
nized, projects were not designed and carried 
out as well. Members of the cluster have been 
working individually, writing and preparing sci-
entific publications, participating in scientific 
conferences. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Kiaupienė, Jūratė, Lukšaitė, Ingė. Veržli Naujųjų 
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1529–1588 metais. Lietuvos istorija, t. 5. 
Vilnius: Baltų lankų leidykla, 2013, 697 p. ISBN 
9789955236801.  
2. Kamuntavičienė, Vaida. Pirmoji Kauno benedik-
tinių abatė Ona Eufemija Skorulskytė // Darbai 

ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universite-
tas. ISSN 1392-0588. 2014, 61, p. 191–211. 
Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/
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.V_61.PG_191-211>. 
3. Sirutavičius, Marius. „Sprawy litewskie“ w 
instrukcjach i raportach poselstw moskiewskich 
(od konca XV w. do 1569 r.) / tlumaczenie – 
Tomasz Blaszczak // Litwa i jej sąsiedzi w rela-
cjach wzajemnych (XIII–XVI w.) / pod redakcją 
Anny Kotodziejczyk, Rafaia Kubickiego, Marka 
Radocha. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunköw 
Miçdzynarodowych UWM w Olsztynie, 2014, p. 
205–214. ISBN 9788393882007. 
4. Sirutavičius, Marius. Ceremonialinė mediacija 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Mas-
kvos valstybės diplomatiniuose santykiuose 
(XV a. pabaiga–1569 m.) // Darbai ir dienos. 
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 
1392-0588. 2014, 61, p. 167–182. Prieiga per 
internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLA-
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Pilietiškumas ir 
tapatumas šiuolaikinėje 
visuomenėje

Klasteris tiria pilietiškumo apraiškas skir-
tingose Lietuvos gyvenimo srityse, socia-
linio ir pilietinio dalyvavimo, naujų sociali-
nių tapatybių konstravimo modelius, lyčių 
santykių ir lyčių (ne)lygybės institucionali-
zacijos būdus, socialinės atskirties grupių 
(iš)gyvenimo patirtis, jų įgalinimo strate-
gijas ir socialinės sanglaudos stiprinimo 
procesus. Klasterio mokslininkai ne tik 
rengia rekomendacijas, kaip mažinti soci-
alinę atskirtį ir užtikrinti pilietinį skirtingų 
socialinių grupių dalyvavimą ir aktyvumą, 
bet ir numato socialinės atskirties grupių 
įgalinimo priemones, vertina socialinių 
paslaugų kokybę, analizuoja socialinės 
gerovės politiką. Klasteryje atliekamų 
mokslo tyrimų rezultatai ypač aktualūs 
užimtumo, lygių galimybių, skurdo maži-
nimo, sveikatos, švietimo, šeimos, tau-
tinės tapatybės politikos formavimu ir 
vykdymu tiesiogiai užsiimančioms vietos, 
nacionalinėms ir tarptautinėms instituci-
joms.

Citizenship 
and Identity in 
Contemporary Society

The research conducted by this cluster 
reveals difficulties, opportunities and 
changes in social and civic participation 
in different social contexts in Lithuania; 
it contributes to the understanding of 
the models of identity construction 
and their diversity within changing 
cultural, economic and political condi-
tions; it helps to identify groups that 
encounter social exclusion in contem-
porary society, learn about the reasons 
for their exclusion and investigate their 
strategies of survival. Researchers of 
this cluster prepare recommendations 
on how to reduce social exclusion and 
ensure civic participation of different 
social groups. Results of the cluster 
research are particularly significant for 
the local, national and international 
institutions directly engaged in the 
formation and execution of policies re-
lated to employment, equal opportuni-
ties, poverty reduction, health, family 
and national identity.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai daugiau-
sia dėmesio skyrė socialinės atskirties, 
sveikatos apsaugos, slaugos ir socialinio 
įgalinimo problemoms tyrinėti. Buvo to-
liau įgyvendinamas projektas „Socialinė 
atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių 
Lietuvoje“, jame dalyvavo aštuoni klaste-
rio mokslininkai. Projekte analizuojamos 
struktūrinės / materialinės socialinės 
atskirties priežastys, taip pat socialinės 
politikos poveikis subjektyviai suvokia-
mai rizikos grupių socialinei atskirčiai ir 
ištirta rizikos grupių atskirties įtaka jų 
tapatybei ir socialiniam dalyvavimui. Su-
rengtos tarpautinės konferencijos „The 
economization of social work: different 
approaches in response to challenges“ 
(VDU, 2014 m. birželio 19–21 d.) ir „So-
cial Exclusion and Social Participation in 
Contemporary Europe“ (VDU, 2014 m. 
lapkričio 21 d.).
 

Socialiniai mokslai »
Social Sciences »
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Results of Research in 2014 »
In 2014, researchers of the cluster focused on 
the issues of social exclusion, public health, 
care and social inclusion. Eight researchers 
participated in the research projects “Social Ex-
clusion and Social Participation in Transitional 
Lithuania” that examined both structural/ma-
terial causes of exclusion and the influence of 
social policies to social exclusion of risk groups 
as well as its impact on their identity and social 
participation. By using the innovative strate-
gies of social inclusion and participation, this 
research project collected both qualitative and 
quantitative information about social exclu-
sion in Lithuania. The researchers of the clus-
ter organized two international conferences: 
”The economization of social work: different 
approaches in response to challenges” (VMU, 
June 19-21, 2014) and “Social Exclusion and 
Social Participation in Contemporary Europe” 
(VMU, November 21, 2014). 
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lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_2029-
4573.N_5_2.PG_37-60>. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
Main Researchers
Prof. dr. Artūras Tereškinas (vadovas), 
a.tereskinas@smf.vdu.lt
Prof. dr. Jonas Ruškus
Prof. dr. Vylius Leonavičius 

Doc. dr. Ilona Tamutienė
Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė
Doc. dr. Visvaldas Legkauskas 
Doc. dr. Milda Ališauskienė
Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė
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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 kito rizikingo el-
gesio 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 ir 
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

Cluster research is performed in five 
directions as follows:
•	 Investigation	into	psychological	and	
behavioral factors, related to disease 
development, successful health pro-
motion and rehabilitation.
•	 Subjective	 quality	 of	 life	 and	 well-
being: analysis of its causality and inter-
relation with biopsychosocial factors. 
•	 Analysis	 of	 psychological	 and	 social	
causes and outcomes of tobacco, alco-
hol and other addictive substance con-
sumption as well as other suicidal and 
risky behavior, and investigation into the 
effectiveness of preventive measures in 
child, adolescent and adult populations. 
•	 Analysis	 of	 psychosocial	 develo-
pment, adjustment, and the effective-
ness of teaching and learning process, 
as well as predisposing social and co-
gnitive 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 2014 m. 

Pagrindinės organizuotos konferencijos: 
•	 36-oji	 tarptautinė	 mokyklinės	 psicho-
logijos asociacijos (ISPA) konferencija 
„Children’s Rights and Needs: Challenges 
to School, Family, and Society“ (2014 m. 
liepos 15–18 d.).
•	 Du	 tarptautiniai	 simpoziumai	 –	 XIII	 ir	
XIV „Recent Research Topics in Psycho-
logy: International Experience“ (VDU, Uni-
versity of Nebraska at Kearney, Black Hills 
State University).
•	 V	 mokslinė	 praktinė	 konferencija	 “So-
cialiai atsakinga organizacija: psichologi-
jos perspektyva“ (2014 m. lapkričio 07 d. 
MRU ir VDU). 
Vykdyti projektai:
•	 „Psichofiziologinės	 įtampos	 mažinimo	
metodų efektyvumo įvertinimas studentų 
populiacijoje“ (LMT mokslininkų grupių pro-
jektas).
•	 „Lietuvoje	 ir	 emigracijoje	 gyvenančiųjų	
psichologinės gerovės skirtumai: asmens 
ir aplinkos sąveika“ (LMT mokslininkų gru-
pių projektas). 
•	 „Motyvavimo	 pokalbio	 efektyvumo	
vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis 
sergančiųjų rizikos veiksnius“ (LMT moks-
lininkų grupių projektas)
.
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Results of Research in 2014 »
Main organized conferences: 
•	 36th	 Annual	 Conference	 of	 International	
School Psychology Association (ISPA) “Chil-
dren’s Rights and Needs: Challenges to 
School, Family, and Society“ (July 15-18, 
2014).
•	 XIII	 and	 XIV	 international	 symposiums	
“Recent Research Topics in Psychology: In-
ternational Experience“. VMU, University of 
Nebraska at Kearney, Black Hills State Univer-
sity.
•	 V	 Scientific–Practical	 Conference	 “Psycho-
logical Approach on Socially Responsible Or-
ganization“ (November 07, 2014, MRU and 
VDU).
Implemented projects:
•	 	”Efficiency	Evaluation	of	Psychophysiologi-
cal Tension Reduction Techniques in Students 
Population“. Application for Research Council 
of Lithuania under the program of Research-
ers’ group projects.
•	 “Well-Being	 of	 Lithuanian	 emigrants	 and	
non-emigrants: persona-environment inter-
action“. Application for Research Council of 
Lithuania under the program of Researchers’ 
group projects. 
•	 “Evaluating	efficiency	of	motivational	inter-
viewing in reducing risk factors for chronical 
diseases“. Application for Research Council of 
Lithuania under the program of Researchers’ 
group projects.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Balsevičienė, Birutė; Šinkariova, Liuda; Gražu-1. 
levičienė, Regina; Andrušaitytė, Sandra; Uždanavi-
čiūtė, Inga; Dėdelė, Audrius; Nieuwenhuijsen, Mark. 
Impact of residential greenness on preschool 
children’s emotional and behavioral problems // 
International journal of environmental research 
and public health. Basel, Switzerland: Molecular 
diversity preservation international (MDPI). 2014, 
vol. 11, iss. 7, p. 6757–6770. 

Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, 2. 
Kristina. Importance of alcohol related expectations 
and emotional expressivity for prediction of motiva-
tion to refuse alcohol in alcohol dependent patients 
// Medicina. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas. 2014, t. 50, nr. 3, p. 169–174. 

Šeibokaitė, Laura; Endriulaitienė, Auksė; Mark-3. 
šaitytė, Rasa; Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina; 
Pranckevičienė, Aistė. Aggressiveness as proximal 
and distal predictor of risky driving in the context 
of other personality traits // International journal 
of psychology and behavioral sciences. Rosemead, 
CA, USA : Scientific and Academic Publishing. 
2014, vol. 4, nr. 2, p. 57–69. 

Slavinskienė, Justina; Žardeckaitė-Matulaitienė, 4. 
Kristina. The significance of demographic variables 
and alcohol consumption in predicting emotional 
expressivity in alcohol dependence // European 
scientific journal (ESJ). Macedonia: European Scien-
tific Institute. 2014, vol. 10, nr. 23 , p. 142–157. 

Jarašiūnaitė, Gabija; Perminas, Aidas. Quality 5. 
of performance of attention-demanding task and 
emotional reactivity during a task of type a indivi-
duals // Procedia: social and behavioral sciences. 
Oxford: Elsevier Ltd. 2014, vol. 140, p. 234–240. 

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. habil. dr. Antanas Goštautas
Doc. dr. Loreta Gustainienė
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Mokymosi visą 
gyvenimą tyrimai

Klasterio tikslas – vykdyti kokybinius, 
kiekybinius ir mišrius multidisciplininius ir 
tarpdisciplininius bei specifinius edukologi-
jos tyrimus orientuojantis į įvairias amžiaus 
grupes, visų tipų švietimo ir ugdymo orga-
nizacijas. Pagrindinės tyrimų sritys:
1. Suaugusiųjų mokymasis. Tyrimai 
pasižymi kryptingumu suaugusiųjų moky-
mesi (andragogikoje), tiriant mokymosi 
strategijas ir aplinkas, profesionalizaciją, 
atskirties įveikimą ir įgalinimą mokymuisi, 
mokymosi pasiekimus bei rezultatus ir jų 
vertinimą, mokymąsi darbo vietoje.
2. Profesinis rengimas. Iš svarbesnių 
tyrimo temų galima išskirti pirminio ir 
tęstinio profesinio mokymo prieinamumą 
ir perimamumą, nacionalinę ir tarptautinę 
profesinio rengimo politiką, nacionalinių 
kvalifikacijų sistemas ir struktūras, 
kompetencijų vertinimą. 
3. Technologijomis grįstas mokymas (-is). 
Bendradarbiaudami su Europos moksli-
ninkais, klasterio tyrėjai tiria informacinių-
komunikacinių technologijų taikymą pro-
fesiniame rengime ir suaugusiųjų švietime 
bei aukštajame moksle ir verslo organiza-
cijose. 
4. Aukštasis mokslas. Tyrimai telkiasi į pro-
fesinio tapatumo formavimąsi studijuo-
jant aukštosiose mokyklose, akademinę 
ir intelektinę lyderystę, savivaldų ir 
savarankišką mokymąsi. 

Research in Lifelong 
Learning

The goal of the cluster is to develop 
methodologies for teaching design, 
adult learning, teacher/andragogue 
training, and e-learning; to model sys-
tems of quality assessment in learning/
studies and quality assurance in educa-
tion building on research results in life-
long learning at all levels of the educa-
tion system. The main fields of research 
are:
1. Adult education (AE) – studies learn-
ing strategies / environments, lifelong 
career development, learning culture, 
learning at work, employability of adults 
in labor market, facilitation and men-
torship in AE, assessment of learning 
achievements of informal / self-directed 
learning and its recognition.  
2. Vocational education and training 
(VET) – analyzing implementation of 
qualification framework, accessibility 
and continuity of primary and extended 
VET, competence assessment / curricu-
lum evaluation, modelling of the voca-
tional curriculum. 
3. Technology enhanced learning (TEL) 
– interested inTEL integration at edu-
cational institutions, enterprises and 
learning organizations, virtual mobility. 
4. Higher education. Research is fo-
cused on identity, academic and intel-
lectual leadership, self-contained and 
self-managed learning, and identity in 
higher education. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Leidžiami dutarptautinėse duomenų ba-
zėse referuojami mokslo žurnalai: „Profe-
sinis rengimas: tyrimai ir realijos“ ir „Aukš-
tojo mokslo kokybė“. 
2014 m. klasterio nariai skaitė 10 kvies-
tinių ir per 40 pranešimų tarptautiniuose 
mokslo renginiuose užsienyje ir Lietuvoje. 
Klasterio nariai vykdė apie 50 nacionalinių 
ir tarptautinių studijų bei mokslo projektų. 
2014 m. vykdyti du visuotinės dotacijos 
projektai: „Suaugusiųjų bendrųjų kom-
petencijų lavinimo tyrimų ir plėtros plat-
forma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073, 
projekto vadovas doc. dr. Vidmantas Tūt-
lys) ir „Technologijomis grįsto mokymosi 
turinio integracija į organizacijas“ (VP1-
3.1-MM-07-K-03-045, projekto vadovė 
prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė).
Vykdytas Lietuvos ,okslo tarybos remia-
mas projektas „Jaunų šeimų karjeros ir 
tėvystės suderinimo modelis“ (Nr. MIP-
075/2014, projekto vadovė dr. Ilona Tan-
dzegolskienė).
Kartu su Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir 
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 
centru 2014 m. lapkritį organizuota 5-oji 
tęstinė tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Sistemoteorinės profesi-
nio rengimo kaitos dimensijos. Žmogaus 
darnos ugdymo siekis profesinio rengimo 
programose“
. 
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Results of Research in 2014  »
Two scientific journals published by the clus-
ter (“Vocational Education: Research and Re-
ality” and “The Quality of Higher Education”) 
are refereed in international databases.
Members of the cluster were invited to pres-
ent their research results in 10 international 
and national events and more than 40 pre-
sentations were delivered in Lithuania and 
abroad. Members of the cluster participated 
in 50 international and national scientific 
and educational projects. Two projects were 
funded by the Global Grant Measure: “De-
velopment of Competences for Information 
Society in the adult Education in Lithuania: 
Policies, Challenges and Prospects” (VP1-
3.1-ŠMM-07-K-03-073, head Assoc. Prof. Dr. 
Vidmantas Tūtlys) and “Technology enhanced 
learning curriculum integration into an orga-
nization” (No. VP1-3.1-SMM-07-K-03-045, 
head Prof. habil. Dr. Margarita Teresevičienė). 
Project “Career and Parenting Reconcilia-
tion Model for Young Families” was funded 
by Research Council of Lithuania (No. MIP-
075/2014, head Dr. Ilona Tandzegolskienė).
5th International conference “Systemotheo-
retical dimensions of changes in vocational 
training. Development of personal consis-
tency in vocational training curriculum” was 
organized together with St. Ignatius Loyola 

College and Karalius Mindaugas Vocational 
Training Centre in November 2014. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita; 1. 
Tait, Alan William. Framework of quality assurance 
of TEL integration into an educational organization 
// International review of research in open and 
distance learning. Canada: Athabasca university 
press. 2014, vol. 15, iss. 6, p. 211–236. 

Žydžiūnaitė, Vilma; Suominen, Tarja. Leadership 2. 
styles of nurse managers in ethical dilemmas: rea-
sons and consequences // Contemporary nurse: a 
journal for the Australian nursing profession. North 
Sydney, NSW: eContent Management Pty Ltd. 
2014, vol. 48, iss. 2, p. 150–167. 

Gedvilienė, Genutė; Krivickienė, Vita. Adult ICT 3. 
competence in educational processes // World 
transactions on engineering and technology 
education. Melbourne: WIETE. 2014, vol. 12, nr. 3, 
p. 420–425. 

Gedvilienė, Genutė; Kankevičienė, Lina. Informa-4. 
cinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo 
sistemoje: mokslo monografija / Vytauto Didžiojo 
universitetas. Vilnius: Versus aureus, 2014. 

Rutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilona. Stu-5. 
dentų savarankiškumo skatinimas studijuojant uni-
versitete: mokslo studija. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas; Vilnius: Versus aureus, 2014. 

Pagrindiniai klasterio tyrėjai /  »
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a.rutkiene@smf.vdu.lt
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Prof. dr. Genutė Gedvilienė

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis
Doc. dr. Lina Kaminskienė 
Doc. dr. Airina Volungevičienė
Doc. dr. Vidmantas Tūtlys
Dr. Ilona Tandzegolskienė
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Europos viešoji erdvė: 
politika, komunikacija, 
diskursas

Mokslinių tyrimų klasteris telkiasi į Eu-
ropos demokratijos problemų tyrimus, 
apimančius žiniasklaidos vaidmens de-
mokratizacijos procesuose, Europos ta-
patybės formavimosi ir jos transforma-
cijos vertinimų, skirtingų Rytų ir Vidurio 
Europos valstybių politinių ir sociokultū-
rinių kontekstų, įvairių pilietinio ir politinio 
dalyvavimo galimybių analizę. Didelės 
įvairių sričių mokslininkų grupės darbuose 
susijungia įvairūs pagrindinio mokslinio 
objekto – Europos viešosios erdvės – ty-
rimo požiūriai: politologinis, sociologinis, 
kultūrologinis, žurnalistinis, diskursyvu-
sis, regionistinis, tranzitologinis, socio-
ekonominis ir filosofinis. Nors klasteris 
įkurtas tik 2008 m., į jį susibūrusių įvairių 
socialinių mokslų krypčių atstovų patirtis, 
plėtojant tarptautinius šios problemati-
kos tyrimus, siekia jau daugiau nei dešim-
tmetį. Šiuo metu klasteris vienija 36 Po-
litikos mokslų ir diplomatijos fakulteto ir 
Socialinių mokslų fakulteto mokslininkus 
ir doktorantus.

European Public Sphere: 
Politics, Communication, 
Discourse

The idea of European Public Sphere 
–media-sustained imaginary spaces 
where all of the diversities and com-
monalities of multicultural Europe are 
expressed and celebrated – is an appe-
aling and thought-provoking concept 
that continuously attracts the atten-
tion of scholars, policy makers, writers, 
and journalists from all over Europe. 
Therefore, the goal of the research clus-
ter “European Public Sphere – Politics, 
Communication, Discourse“ at VMU is 
to find commonalities and intersecti-
ons among those very diverse fields of 
Europeanization studies ranging from 
journalism, communication studies and 
identity issues, to regional studies, 
comparative politics and international 
relations. At the same time, this re-
search perspective seeks to address 
new questions and includes them into 
the comparative research agenda. The 
cluster unites 36 scholars, researchers 
and PhD students from two VMU Fa-
culties – Faculty of Political Science 
and Diplomacy, and Faculty of Social 
Sciences. It is one of the biggest and 
most productive research groups at 
the university. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Viešosios komunikacijos katedra ir Menų 
fakultetas 2014 m. spalio 23–24 d. orga-
nizavo tarptautinę konferenciją „Cultural 
Institutions and Communication: Towards 
Creative Participation“. Dviejų dienų kon-
ferencijos tikslas buvo aptarti politinius, 
ekonominius, socialinius ir technologinius 
procesus, dėl kurių kinta kultūrinės ir kūry-
binėssąlygos, praktikos ir atsiveria naujų 
galimybių skatinti kultūros vartotojųakty-
vumą, kūrybiškumą ir dalyvavimą. 
2014 m. gegužės 8–9 d. klasteris organi-
zavo tarptautinę konferenciją „Construc-
ting „Europe“ and spread of European 
values“. Konferencijoje aktyviai dalyvavo 
Ukrainos, Lenkijos ir kitų Lietuvos univer-
sitetų atstovai.
2014 m. rugsėjo 26 d. įvyko kasmetė 
mokslo konferencija „Kokybiškos politi-
kos suvokimas Lietuvoje“. 
Sėkmingai vykdyti projektai: „Symbiotic le-
ader-media relations? Exploring interaction 
between prime ministers and the media 
in Finland, Lithuania, Poland and Sweden“ 
(projekto partnerių dalies koordinatorė ir 
vykdytoja prof. A. Balčytienė). ES struktū-
rinių fondų projektas „Kultūros institucijų 
komunikacinių kompetencijų plėtra žinių 
ir kūrybos visuomenės kontekste“ (Nr. 
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017, vadovė prof. 
K. Juraitė). Kultūros ministerijos projektas 
„Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštin-
gumo tyrimas“ (vadovė prof. A. Nugaraitė). 
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Results of Research in 2014 »
Two broader research perspectives can be 
identified in the cluster – European Compara-
tive Media and Communication Research, and 
European Political Science Studies. In 2014, 
media and communication researchers took 
part in 2 international research projects, two 
volumes of the international journal „Media 
Transformations” were published. In October, 
together with the Faculty of Arts, researchers 
of the cluster organized the International 
scientific conference „Cultural Institutions 
and Communication: Towards Creative Parti-
cipation”. Political Science researchers took 
part in the international research project and 
a number of national research projects, and 
organized two scientific conferences: Interna-
tional conference „Constructing „Europe“ and 
spread of European values“ and national con-
ference “Understanding of the quality of poli-
tics in Lithuania”. Two books were published: 
the collection of articles prepared according 
to the presentations of the conference „Cons-
tructing „Europe” and spread of European Va-
lues” (edit. L. Mažylis), and collective mono-
graph „Becoming European in Central Eastern 
Europe: National Identity Construction after 
2004” (edit. A. Švarplys and B. Zdaniuk).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Balčytienė, Auksė; et. al. Roller coasters of 1. 
social change, democracy and journalism in Central 
and Eastern Europe // Journalism that matters: 
views from Central and Easter Europe / edited by 
Michał Głowacki, Epp Lauk and Auksė Balčytienė. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, 2014, 
p. 9–19. ISBN 9783631654217. 

Balčytienė, Auksė. The value of change, or how 2. 
to manage uncertainty in contemporary commu-
nications // Public media management for the 
twenty-first century: creativity, innovation, and 
interaction / edited by Michał Głowacki, Lizzie Jack-
son. New York : Routledge, 2014, p. 21-39. ISBN 
9780415843256. 

Baločkaitė, Rasa. On ideology, language, and 3. 
identity: language politics in the Soviet and Post-
Soviet Lithuania // Language policy. Dordrecht: 
Springer. ISSN 1568-4555. 2014, vol. 13, iss. 1, 
p. 41–61. 

Unikaitė, Ingrida. Eurosceptics in Lithuania: 4. 
on the margins of politics? // European quarterly 
of political attitudes and mentalities. Bucharest: 
University of Bucharest. ISSN 2285-4916. 2014, 
vol. 3, nr. 4, p. 1–21. 

Rakutienė, Sima. The EU’s eastern partnership 5. 
as international governance: what is the role of 
the civil society? // European quarterly of political 
attitudes and mentalities. Bucharest: University of 
Bucharest. ISSN 2285-4916. 2014, vol. 3, nr. 2, 
p. 50–64.

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

Dr. Sima Rakutienė
Doc. dr. Andžej Pukšto
Dr. Andrius Švarplys
Prof. dr. Šarūnas Liekis
Dokt. Mindaugas Norkevičius
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Globalizacijos įtakos 
teisei tyrimai

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra globalizacijos procesai, da-
rantys įtaką teisei, ir teisės sritys, ku-
rioms daro įtaką globalizacijos procesai 
(tyrimų sisteminimo problema), bendro-
sios ir kontinentinės teisės tradicijų su-
siliejimas, kontinentinės teisės tradicijos 
kaita globalizacijos procesų fone. Moks-
lininkai tiria teisės šakų ir institutų kaitą 
ir diversifikaciją vienoms teisinėms kultū-
roms perimant kitų teisinių kultūrų patirtį, 
globalizacijos procesų įtaką Lietuvos tei-
sės sistemai. Klasterio tikslas – 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 – tirti globalizacijos poveikį teisei ir 
tam tikroms jos šakoms, pateikti moksli-
nės analizės rezultatus ir apibendrinimus 
mokslo publikacijose, konferencijose, se-
minaruose ir kitose informacinės sklaidos 
priemonėse, aktyviau į klasterio tematiką 
įtraukti Teisės fakulteto studentus.

Research for the 
Globalization Impact 
on 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 affected by 
globalisation; 2) convergence of Gen-
eral and Continental Law traditions; 3) 
transformation of the Continental Law 
tradition in the light of globalisation 
processes;4) changes of the institutes 
and branches of law, their diversifica-
tion while some legal cultures adopt 
experience of the other; 5) impact of 
globalisation processes on the Lithua-
nian legal system. At the practical level, 
the scholars of the cluster present the 
results of their research in scientific 
publications, conferences, seminars 
and other means of information dis-
semination, in addition to this, they 
include students of the Faculty of Law 
into activities related to the cluster’s 
topics of interest and suggest them to 
write master’s theses or doctoral dis-
sertations on topics of the cluster.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Klasteris toliau tęsė tyrimus teisininkų 
etikos srityje, drauge įsitvirtindamas kaip 
nacionalinis šios srities tyrimų ekspertinis 
centras. Sėkmingai užbaigtas ir itin teigia-
mai įvertintas LMT finansuotas projektas 
„Teisininkų etikos reglamentavimo bei eti-
nio ugdymo tobulinimo koncepcija“. Kaip 
projekto rezultatas sukurti ir pristatyti 
teisininkų etikos reglamentavimo ir teisi-
ninkų etikos ugdymo modeliai bei jų kūrimo 
problemos. Vienas iš tokiam pristatymui 
skirtų renginių – gegužės 30 d. surengta 
tarptautinė mokslo konferencija „Taikomoji 
teisininkų etika: išsamaus ir priimtino mo-
delio paieškos“.
Klasterio mokslininkai taip pat plėtojo ir pri-
statė tyrimus kitose su klasterio tematika 
siejamose srityse. 2014 m. balandžio 25 d. 
surengta tarptautinė mokslo konferencija 
„Globalizacijos įtaka teisei: sienas peržen-
gianti procesinė teisė“. Išleistas SCOPUS 
duomenų bazėje indeksuojamo žurnalo 
„Baltic Journal of Law & Politics“ septintas 
tomas ir žurnalo „Teisės apžvalga“ vienuo-
liktas numeris.
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Results of Research in 2014 »
IThe cluster continued its research on legal eth-
ics entrenching itself as a national hub of the 
scholarly expertise in the field. The project “The 
Conception of the Development of the Regula-
tion of Legal Ethics and Ethical Training” was 
successfully finished and positively evaluated. 
Its main outcome was the presentation of the 
models of regulation and training of legal ethics. 
These results were also presented in the con-
ference on May 30.
Scholars also developed their research in other 
fields related to the main cluster topic. Interna-
tional conference “Globalization Impact on Law: 
Procedural Law in a Cross-Border Perspective” 
was organized on April 25.. 7th volume of SCO-
PUS indexed “Baltic Journal of Law & Politics” 
and 11th number of journal “Law Review” were 
published.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Berkmanas, Tomas; Gruodytė, Edita. Teisininkų 
etikos vertybių realumo ir modeliavimo problemos 
// Problemos: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2014, t. 85, p. 
79–90. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/
leidyba//dok umentai/zurnalai/PROBLEMOS/Pro-
blemos%202014%2085/79-90.pdf>.

2. Kiršienė, Julija. Advokato nepriklausomumas tei-
sinių paslaugų rinkos komercializacijos kontekste: 
reliktas ar būtinybė? // Jurisprudencija: mokslo dar-
bai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 
1392-6195. 2014, nr. 21 (3), p. 683–706. Prieiga 
per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-
0001:J.04~2014~ISSN_1392-6195.V_21.N_3.
PG_683-706 q application/pdf>.
3. Gruodytė, Edita; Kirchner, Stefan. The Contribu-
tion of the European Charter of human rights to 
the right to legal aid // Protecting human rights 
in the EU: controversies and challenges of the 
Charter of Fundamental Rights / editor Tanel 
Kerikmäe. Berlin: Springer, 2014, p. 71–90. ISBN 
9783642389016. 4. Bilius, Mindaugas; Kuzmino-
vas, Marius. Privačių subjektų surinktų duomenų 
naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese // 
Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai: recen-
zuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės, 
bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso klau-
simais rinkinys. Vilnius : Registrų centras, 2014, 
p. 398–412. ISBN 9789955301318. Prieiga per 
internetą: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2380003>.
5. Gruodytė, Edita; Bilius, Mindaugas. Investiga-
ting cybercrimes: theoretical and practical issues // 
Regulating eTechnologies in the European Union: 
normative realities and trends / editor Tanel Keri-
kmäe. Cham: Springer, 2014, p. 217–249. ISBN 
9783319081168. Prieiga per internetą: <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2483606>. 
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Managerial 
Transformations for 
Socially Cohesive Society 
and Development of a 
Competitive State

The cluster aims to develop the re-
search on managerial transformations 
in organizations, significant for develop-
ment of socially cohesive society that 
would have practical, applied value for a 
different size and nature organizations 
in Lithuania. Main research areas cover: 
innovations, entrepreneurship, labour 
relations, organizational attractiveness, 
socially cohesive organization, business 
environment and infrastructure develop-
ment, organizational competitiveness. 
These are formulated according to the 
most important Lithuanian and Euro-
pean Scientific Research and Experi-
mental Development (R&D) priorities 
and Lithuanian Innovation Strategy for 
2010-2020. The scholars of the cluster 
present the results of their research 
in scientific publications, conferences, 
seminars and other means of informa-
tion dissemination. Master’s and PhD 
students are involved into the cluster’s 
activities and suggested to prepare 
their master’s theses or doctoral dis-
sertations on topics of the cluster.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. 4 klasterio mokslininkai (vadovė 
prof. Irena Bakanauskienė) sėkmingai 
baigė VDU finansuojamą LMT projektą 
„Lietuvos verslo aplinkosaugos barome-
tras“ ir ištyrė Lietuvos aplinkosaugos 
įtakos grupių spaudimą verslo organizaci-
joms vykdyti veiklą aplinkai nekenksmingu 
būdu. 2014 m. vasarą prof. I. Bakanaus-
kienė pradėjo vykdyti ES SF finansuojamą 
projektą „Organizacinės kultūros, orien-
tuotos į vartotojų pasitenkinimo didinimą, 
sukūrimas ir adaptavimas aptarnavimo 
sektoriaus įmonėje“. Jo tikslas – sukurti 
konkrečiai įmonei organizacinės kultūros, 
orientuotos į kokybišką klientų aptarna-
vimą, įdiegimo priemones.
Doc. J. Vveinhardt komandos 2014 m. 
vykdytų tyrimų kryptys: darbuotojų tarpu-
savio santykių disfunkcijos (diskriminacija, 
mobingas, patyčios); organizacijos kultūra 
ir jos anomalijos (nepotizmas, protekcio-
nizmas, favoritizmas). 
2014 m. klasterio mokslininkai viešino vyk-
domų tyrimų rezultatus rengdami straips-
nius ir pranešimus mokslo konferencijose. 
Buvo parengta per 20 mokslo straipsnių, 
iš jų 5 publikuoti „Thomson Reuters Web 
of Knowledge“, „Scopus“ ar užsienio žur-
naluose, registruotuose tarptautinėse 
duomenų bazėse. Taip pat skaityti 25 
pranešimai mokslo konferencijose, 5 iš 
jų – kviestiniai pranešimai tarptautiniuose 
mokslo renginiuose. 

Vadybinės 
transformacijos socialiai 
darniai visuomenei 
ir konkurencingai 
valstybei plėtoti

Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams 
mokslams reikšmingus organizacijų va-
dybos srities tyrinėjimus, turinčius taiko-
mąją vertę įvairioms Lietuvos organizaci-
joms. Klasterį identifikuojanti ir vienijanti 
mokslo tematika – organizacijų vadybinių 
transformacijų, skatinančių socialiai dar-
nios visuomenės vystymą, tyrimai inova-
cijų, darbo santykių, organizacijos patrau-
klumo socialiai darniose organizacijose 
formavimo, verslo aplinkos gerinimo ir inf-
rastruktūros vystymo, organizacijos kon-
kurencingumo didinimo srityse. Klasterio 
tikslas ir tematika suformuluoti, atsižvel-
giant į Lietuvos ir Europos MTEP priorite-
tus: Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų 
strategija; struktūrinių sąlygų ekonomi-
kos augimui užtikrinimas: verslo aplinkos 
gerinimas ir infrastruktūros vystymas; 
struktūrinio nedarbo prevencija ir įtrau-
kios darbo rinkos vystymas ir kt. Tyrimų 
rezultatai skelbiami mokslo publikacijose 
ir konferencijose bei kitose informacinės 
sklaidos priemonėse. Klasterio moksli-
ninkai į klasterio veiklą įtraukia studentus 
ir doktorantus, siūlydami jiems rengti 
klasterio tematika tiriamojo ir taikomojo 
pobūdžio projektus: kursinius darbus, ba-
kalauro, magistro baigiamuosius darbus 
ir daktaro disertacijas.
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Results of Research in 2014 »
In 2014, four scholars of the cluster (head Prof. 
I. Bakanauskienė) successfully finished a rese-
arch project “Lithuanian business environment 
barometer” (financed by VMU) and accomplis-
hed investigation on the influence of Lithuanian 
environment on organizations to operate in an 
environment-friendly manner. In the summer of 
2014, Prof. I. Bakanauskienė started a project 
(financed by EUF) “Developing organizational 
culture oriented to client satisfaction in service 
sector company“ which aims to create the tools 
of implementing such organizational culture in 
particular company. In 2014, the team headed 
by the most active scholar of the cluster J. 
Vveinhardt focused on how to transform the 
management culture and harmonize employee 
and organizational values.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Vveinhardt, Jolita; Žukauskas, Pranas ir kt. Tes-1. 
ting hypotheses concerning correlations between 
“mobbing as discrimination” in employee relati-
ons and organizational climate // Problems and 
perspectives in management. Ukraine: Business 
perspectives. ISSN 1727-7051. 2014, vol. 12, 

iss. 3, p. 26–37. Prieiga per internetą: <http://bu-
sinessperspectives.org>. 

Petkevičiūtė, Nijolė ir kt. Sustainable agree-2. 
ments during inter-cultural negotiation // Transfor-
mations in business and economics = Verslo ir eko-
nomikos transformacijos. Kaunas: Kaunas faculty 
of humanities, Vilnius university. ISSN 1648-4460. 
2014, vol. x, nr. x, p. 1–12. 

Bakanauskienė, Irena ir kt. Employer’s attrac-3. 
tiveness : employees’ expectations vs. reality in 
Lithuania // International scientific journal human 
resources management and ergonomics (HRM&E). 
Zvolen, Slovakia: Technical university in Zvolen. 
ISSN 1337-0871. 2014, vol. 8, nr. 1, p. 6–20. 
Prieiga per internetą: <http://frcatel.fri.uniza.sk/
hrme/files/2014/2014_1_01.pdf>. 

Vveinhardt, Jolita; Gulbovaitė, Evelina. Diagnos-4. 
tic instruments for value congruence // Journal 
of business theory and practice [elektroninis 
išteklius]. London: Scholink Co. LTD. ISSN 2329-
2644. 2014, vol. 2, nr. 2, p. 126–151. Prieiga per 
internetą: <http://www.scholink.org/ojs/index.
php/jbtp/article/view/185>. 

Vveinhardt, Jolita ir kt. Impact of organizational 5. 
culture on organizational commitment and job sa-
tisfaction // European journal of business and ma-
nagement. New York, NY: International institute 
for science, technology and education (IISTE). ISSN 
2222-1905. 2014, vol. 6, nr. 27,p. 30–38. Prieiga 
per internetą: <http://www.iiste.org/Journals/
index.php/EJBM/article/view/15543/15949>. 
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Marketingo vadybos 
šiuolaikinėje aplinkoje 
tyrimai

Nėra organizacijų, kuriose nebūtų rinko-
daros. Kiekvienai organizacijai iškyla daug 
uždavinių, tokių kaip vartotojų poreikių ir 
rinkos savybių analizė, produkto pritaiky-
mas pirkėjų poreikiams, vartotojų poreikių 
struktūros formavimas ir t. t. Šiuolaikinė 
rinkodara turi daug funkcijų organizaci-
jose, todėl svarbu atlikti rinkodaros teikia-
mos vertės ir konkurencingumo skatinimo 
metodų tyrimus ir lyginti jų rezultatus.
Šio klasterio tikslas yra plėtoti sociali-
niams mokslams reikšmingus rinkodaros 
tyrinėjimus, turinčius taikomąją vertę 
įvairaus pobūdžio ir dydžio organizacijų 
veikloje.
Pagrindiniai klasterio praktiniai tikslai 
yra tirti šiuolaikinių verslo ir viešojo sek-
toriaus organizacijų aplinkoje vykstančių 
pokyčių įtaką rinkodaros sprendimams, 
analizuoti ir lyginti naujausias rinkodaros 
vadybos tendencijas ir metodus, nagri-
nėti didžiausią vertę organizacijoms tei-
kiančius rinkodaros sprendimus. Gautus 
tyrimų rezultatus teikti mokslo publika-
cijose, konferencijose, seminaruose ir ki-
tose informacinės sklaidos priemonėse, į 
klasterio tematiką aktyviai įtraukiant šios 
studijų programos studentus ir siūlyti su 
klasterio tematika susieti magistro bai-
giamuosius darbus.

Research on Marketing 
Management in 
the Contemporary 
Environment

Contemporary marketing has many 
functions in organizations, therefore 
it is important to conduct research on 
the equity provided by marketing and 
methods that enhance competitive-
ness, and compare the results.
The aim of the cluster ”Research on 
marketing management in the contem-
porary 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 
assess the impact of changes in con-
temporary environment of business 
and public organizations for marketing 
decisions; analyze and compare latest 
tendencies and methods in marketing 
management; analyze marketing de-
cisions that provide biggest value for 
organizations. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai prisidėjo 
rengiant kasmetinę respublikinę dokto-
rantų ir magistrantų mokslo konferenciją 
„Europos Sąjungos ūkio procesai ir ten-
dencijos“, vykusią gegužę. Konferencijos 
mokslinio komiteto nariai yra prof. habil. 
dr. J. Čepinskis, prof. dr. A. Bakanauskas, 
doc. dr. L. Pilelienė. Į klasterio veiklą įsi-
traukę doktorantai dalyvavo šioje mokslo 
konferencijoje ir skaitė pranešimus. 
Klasterio nariai doc. dr. Lina Pilelienė ir 
prof. dr. Arvydas Bakanauskas 2013 m. 
dalyvavo LMT finansuotame projekte 
,,Statinės reklamos efektyvumo verti-
nimo metodikos kūrimas“ (registracijos 
Nr. MIP-14228, 296,1 tūkst.Lt). 
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Results of Research in 2014 »
In 2014, scientists of the cluster organized an-
nual national scientific conference for doctoral 
and master students “Processes and tenden-
cies of European Union economy“. Members 
of the scientific committee of the conference 
were: Prof. habil. Dr. J. Čepinskis, Prof. Dr. A. 
Bakanauskas, Assoc. Prof. Dr. L. Pilelienė. Doc-
toral students from the cluster participated in 
this scientific conference and delivered presen-
tations.
Members of the cluster Assoc. Prof. Dr. Lina 
Pilelienė and Prof. Dr. Arvydas Bakanauskas 
participated in the project “Creation of met-
hodology for static advertising effectiveness 
evaluation“ (registration no. MIP-14228; 
296.100 Lt) financed by LMT. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Pažėraitė, Aušra; Mikalauskienė, Asta; Krakaus-
kas, Mindaugas. Spread of clean technologies in 
Lithuanian electricity sector // Transformations in 
business and economics = Verslo ir ekonomikos 

transformacijos. Kaunas: Vilnius university, Kaunas 
Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. 2014, 
vol. 13, nr. 2 (32), p. 174–187. 
2. Pilelienė, Lina; Grigaliūnaitė, Viktorija. Tautinės 
savimonės ugdymas pasitelkiant reklamą: teorinis 
aspektas // Filosofija. Sociologija = Philosophy. 
Sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos 
leidykla. ISSN 0235-7186. 2014, t. 25, nr. 4, p. 
221–230. Prieiga per internetą: <http://www.
lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/4/1Piliene.
pdf>. 
3. Šontaitė-Petkevičienė, Miglė. Crisis manage-
ment to avoid damage for corporate reputation: 
the case of retail chain crisis in the Baltic countries 
// Procedia: social and behavioral sciences. Oxford: 
Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, 
p. 452–457. 
4. Pilelienė, Lina; Šontaitė-Petkevičienė, Miglė. 
The effect of country-of-origin on beauty products 
choice in Lithuania // Procedia: social and behavio-
ral sciences. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 1877-
0428. 2014, vol. 156, p. 458–462. 
5. Pilelienė, Lina. Farmers’ markets’ customer 
loyalty structure in Lithuania // Economie şi So-
ciologie. Chişinău: Institutul Naţional de Cercetări 
Economice al AŞM şi ME. ISSN 1857-4130. 2014, 
nr. 3, p. 104–108. 
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Tarptautinių santykių 
ir saugumo procesai: 
Lietuva globalioje 
erdvėje

Klasteris „Tarptautinių santykių ir sau-
gumo procesai: Lietuva globalioje er-
dvėje“ vienija mokslininkus, kurie domisi 
įvairiais tarptautinių santykių, saugumo 
ir Lietuvos užsienio politikos aspektais. 
Klasterio misija yra rengti mokslo tyrimus 
apie Lietuvos užsienio ir saugumo poli-
tiką, tarptautinės politikos ir saugumo 
procesus, Lietuvos vaidmenį tarptauti-
niuose procesuose, su jų rezultatais su-
pažindinti institucijas ir visuomenę.
Klasterio mokslininkai plėtoja keletą ty-
rimų krypčių:
•	 Lietuvos	užsienio	ir	saugumo	politikos	
(LUSP) analizė ir vertinimas – kokia yra 
Lietuvos užsienio ir saugumo politika: 
bendros LUSP kryptys; dvišaliai ir daugia-
šaliai santykiai, grėsmių šaltiniai, naudo-
jamos užsienio ir saugumo politikos prie-
monės.
•	 Lietuvos	užsienio	ir	saugumo	politikos	
kaitos bei veiksnių, lemiančių kaitą, ana-
lizė ir vertinimas.
•	 Tarptautinių	santykių	 ir	 saugumo	pro-
cesų ir jų poveikio Lietuvai analizė, api-
mant globalų, regioninį, tarpvalstybinį, 
vidaus ir individo lygmenis: kas veikia Lie-
tuvos užsienio ir saugumo politiką.
•	 Prognozių	 ir	 praktinių	 rekomendacijų	
teikimas: kokia Lietuvos užsienio ir sau-
gumo politika galėtų būti, numatant kryp-
tis ir galimus sprendimus.

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

VMU cluster “International Relations 
and Security Processes: Lithuania in 
the Global Arena” unites scientists 
that are interested in various aspects 
of international relations, security and 
Lithuania‘s foreign policy.
The cluster aims to develop research 
on Lithuania’s foreign and security 
policy, international politics and secu-
rity processes, and role of Lithuania in 
international processes, as well as to 
present the obtained research results 
to the institutions and wider society.
The main research areas cover:
•	 Lithuanian	Foreign	and	Security	Po-
licy (LFSP): the overall LFSP directions, 
bilateral and multilateral relations, 
sources of threats, practical foreign 
and security policy.
•	 Changes	 in	 Lithuania’s	 foreign	 and	
security policy and the factors causing 
these changes.
•	 Processes	of	 international	 relations	
and security, and their impact on LFSP 
in global, regional, interstate, domestic 
and individual levels of analysis.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai išleido 
pirmą kasmetinį Lietuvos užsienio po-
litikos analizei skirto leidinio „Lietuva 
globalioje erdvėje: metinė apžvalga 
2013–2014 m.“ numerį. Jame pateikta 
svarbiausių Lietuvos užsienio politikos 
2013–2014 m. sprendimų, jų priežasčių 
ir rezultatų analizė.
Klasterio nariai kartu su Lietuvos Respu-
blikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministerija, 
NATO Energetinio saugumo kompeten-
cijų centru ir Geopolitinių studijų centru 
2014 m. balandžio 3–4 d. Vilniuje orga-
nizavo tarptautinę konferenciją, skirtą 
Lietuvos narystės NATO dešimtmečiui 
paminėti: „NATO Open Door: Ten Years 
after the „Bing-Bang“. Joje pranešimus 
skaitė ir klasterio mokslininkai. Klasterio 
narys Giedrius Česnakas parengė ir 2014 
m. apgynė disertaciją „Energijos ištekliai 
Rusijos užsienio politikoje Baltarusijos ir 
Ukrainos atžvilgiu (2000–2012 metais)“. 
Disertacija apdovanota Lietuvos mokslų 
akademijos premija
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Results of Research in 2014 »
Cluster scientists released the first annual Li-
thuanian foreign policy analysis “Lietuva glo-
balioje erdvėje: metinė apžvalga 2013-2014 
m. / Lithuania in Global Arena: Annual Review 
2013-2014“ ( outlining analysis of the most 
important Lithuanian foreign policy decisions, 
their causes and results during 2013-2014. 
On April 3-4, 2014, together with Lithuanian 
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence, 
the NATO Centre of Excellence, and Centre for 
Geopolitical Studies, cluster members organi-
zed an international conference in Vilnius de-
dicated to the tenth anniversary of Lithuania’s 
membership in NATO “„NATO Open Door: Ten 
Years After the Bing – Bang“. 
Cluster member Giedrius Česnakas defended 
the PhD thesis “Energy Resources in Russia‘s 
foreign policy towards Belarus and Ukraine 
(2000-2012)“. His PhD thesis was awarded by 
Lithuanian Academy of Sciences

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Lietuva globalioje erdvėje: metinė apžvalga 
2013–2014 m. Vilnius: Versus aureus, 2014.
2. Pukšto, Andžej; Karpavičiūtė, Ieva; Norkevičius, 
Mindaugas. The dynamics of Lithuanian-Polish 
strategic partnership // Lithuanian annual strate-
gic review 2013–2014. Vilnius: Military academy 
of Lithuania. ISSN 1648-8024. 2014, vol. 12, 
p. 115–149. Prieiga per internetą: <http://www.
degruyter.com/view/j/lasr.2014.12.issue-1/issue-
files/lasr.2014.12.issue-1.xml>. 
3. Jakštaitė, Gerda. Russia’s containment and 
engagement strategies in the U.S. foreign policy 
during the presidency of G. W. Bush // Polish 
political science review = Polski przegląd politolo-
giczny. Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. ISSN 2353-3773. 2014, vol. 2, 
iss. 1, p. 62–80.
4. Gajauskaitė, Ieva. Speech act theory: case ana-
lysis of the Polish–Lithuanian strategic partnership 
// Warsaw East European review. Warsaw: Stu-
dium Europy wschodniej U. W. ISSN 2299-2421. 
2014, vol. 4, p. 71–82.
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Demografinių tyrimų 
centras

Klasterio mokslinių tyrimų kryptys: de-
mografinės raidos, demografinių procesų 
ir gyventojų politikos tyrimai. Klasterio 
tikslas – tirti Lietuvos demografinių pro-
cesų ir struktūrų (demografinio tvarumo, 
šeimos, gimstamumo, mirtingumo, mi-
gracijos, visuomenės sveikatos, gyven-
tojų struktūrų, gyventojų senėjimo) raidą 
ir veiksnius istorinėje, šių dienų aktualijų 
ir ateities perspektyvoje, vykdyti lygi-
namuosius stebėsenos demografinius 
tyrimus, vertinti nacionalinio lygmens 
gyventojų politiką ir jos dedamąsias kitų 
šalių praktikų kontekste, teikti siūlymus 
viešosios politikos rengėjams. Vykdant 
klasterio mokslo tyrimus kuriamos ino-
vatyvios tarpdalykinės 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 mokslinin-
kus atliekamas Lietuvos mokslininkų, gy-
ventojų statistikos specialistų ir politikos 
kūrėjų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų 
demografijos mokslo srityje ugdymas; ty-
rimų rezultatus atspindi publikacijos, kon-
ferencijos ir kitos informacijos sklaidos 
priemonės, bakalauro ir magistro studijų 
programos.

Demographic Research 
Centre

The main research directions of the 
Demographic Research Centre are stu-
dies on demographic development, de-
mographic processes, and population 
policies. The aim of the Centre is to 
study development and determinants 
of demographic processes (demograp-
hic sustainability, family, fertility, mor-
tality, public health, migration, popula-
tion structures, ageing) in the historical, 
modern, and future perspectives. The 
Centre also pursues comparative demo-
graphic research (with a focus on demo-
graphic monitoring), performs systema-
tic assessments of national population 
policies and their components in the 
context of experiences of other coun-
tries, and prepares recommendations 
for policy makers. The scientific research 
by the Centre also include: 1) building of 
innovative interdisciplinary databases 
(covering demographic and related in-
formation); 2) development of methodo-
logies for studying determinants of so-
cial, economic, and socio-demographic 
differentiation of demographic proces-
ses (fertility, mortality, family formation, 
etc.). Involving leading international 
experts, the Centre provides relevant 
education aiming at improving gene-
ral and specific skills of the Lithuanian 
scientists and specialists of population 
statistics in the field of demographic re-
search. 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.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Pagrindinės organizuotos konferencijos, 
seminarai:
- 6th International Course on Epidemio-
logical Principles and Methods. London 
School of Hygiene&Tropical Medicine; 
Centre for Global NCDs; Vytautas Mag-
nus University. Vilnius, Lithuania, 5–16 
May 2014.
- Seminar „Coherent statistics for stu-
dying mortality, fertility, and their de-
terminants: data and methodological 
issues“. Statistics Lithuania, Vytautas 
Magnus University, Lithuanian Social Re-
search Centre, 22–23 September, 2014. 
Vilnius, Lithuania.
Organizuota diskusija „Lietuvos demo-
grafinė situacija ir ateities scenarijai“. 
Lietuvos Respublikos Seimas, 2014 m. 
lapkričio 26 d. Vilnius.
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Results of Research in 2014 »
In 2014, under the framework of the clus-
ter scientific research, further elaboration in 
fertility and mortality differentiation, family 
transformation and stability, demographic 
sustainability was pursued, assessment met-
hods of demographic processes differentiation 
were worked out, and the research project on 
the shift of the population sociodemographic 
composition within the context of the depo-
pulation processes was started. To strengthen 
international collaboration and to involve the 
researchers of the international calibre, a coo-
peration agreement has been concluded with 
the Max Planck Demographic Research Insti-
tute (Germany). Jointly with the international 
institutions, an international training workshop 
on epidemiologic research methods was held, 
and in collaboration with the Statistics Lithu-
ania, an international methodological seminar 
on compatibility of statistical information on 
fertility and mortality was arranged. With a 
focus for broader dissemination of the findings 
of the research, the policy brief ”Demography 
for All“ was launched. In addition to this, a dis-
cussion on the topical issues of demographic 
situation and its prospects was conducted at 
the Parliament of Lithuania

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Maslauskaitė, Aušra. Vienišos motinos, varto-
jimas ir socialinė atskirtis // Kultūra ir visuomenė 
: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society: 
journal of social research. Kaunas; Vilnius: Vytauto 
Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla. 
ISSN 2029-4573. 2014, nr. 5 (2), p. 13–36. Prieiga 
per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLA-
Ba-0001:J.04~2014~ISSN_2029-4573.N_5_2.
PG_13-36>.
2. Maslauskaitė, Aušra, Baublytė, Marė. Education 
and transition from cohabitation to marriage in 
Lithuania. // The History of the Family. 2014 DOI: 
10.1080/1081602X.2014.984238
3. Smailytė, Giedrė; Vincerževskienė, Ieva. Ilgalai-
kės mirtingumo nuo vėžio tendencijos Lietuvoje // 
Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius: Higi-
enos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 2 (65), 
p. 37–44. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/
images/VS%202014%202(65)%20ORIG%20 
Mirtingumas%20nuo%20vezio.pdf>. 
4. Jasilionienė, Aiva; Stankūnienė, Vladislava; Ja-
silionis, Domantas. Census-linked study on ethnic 
fertility differentials in Lithuania // Studies of tran-
sition states and societies (STSS). Tallinn: Tallinn 
University. ISSN 1736-874X. 2014, vol. 6, iss. 2, 
p. 57–67. Prieiga per internetą: <http://publicati-
ons.tlu.ee/index.php/stss/article/view/182>
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Socialinio-ekonominio, 
politinio ir finansinio 
stabilumo bei 
pažangaus ekonomikos 
augimo tyrimai ir 
eksperimentai

Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslo 
tematika siejama su Lietuvos ir Europos 
Sąjungos makro- ir mikrosocialinių-eko-
nominių bei politinių procesų vyksmu ir 
jo vertinimu stabilumo ir pažangaus au-
gimo kontekste įvertinančią mokslo ir 
inovacijų plėtros dimensiją. Numatytos 
plėtoti tokios tyrimų kryptys: socialinių-
ekonominių ir politinių procesų vysty-
mosi dėsningumų nustatymas; veiksnių, 
lemiančių tuos dėsningumus, vertinimas; 
socialinių-ekonominių ir politinių procesų 
veiksnių sąveikos, siekiant pažangios 
ekonomikos plėtros ir darnios aplinkos, 
vertinimas; procesų vystymosi rizikos 
scenarijų ir kriterijų nustatymas; procesų 
prognozavimas; rizikingumo sumažinimo, 
stabilizavimo priemonių identifikavimas; 
struktūrinių-kokybinių socialinių-ekonomi-
nių ir politinių inovacijų, siekiant pažan-
gios ekonomikos plėtros, nustatymas 
ir pagrindimas. Be numatytų tyrimų, jų 
viešinimo mokslinėje ir viešojoje erdvėje, 
publikavimo, studentų įtraukimo į konkre-
čios tematikos tyrimus, klasterio veiklos 
rezultatai siejami ir su eksperimentinės 
ekonomikos laboratorijos moksliniams 
eksperimentams ir studijoms organizuoti 
sukūrimu.

Research and 
experiments of 
socio-economic, 
political and financial 
stability, and smart 
growth

Cluster’s mainstream is to evaluate 
micro and macro social economic and 
political processes in stability and 
smart growth context in EU, covering 
the science and innovations’ develo-
pment dimension. These trends of re-
searches are defined : evaluation of 
the tendencies of micro and macro 
social economic and political proces-
ses, and factors that have influence 
to these tendencies; evaluation of the 
relationship between social, economic, 
financial and political factors that have 
influence to smart growth and sustai-
nability; investigation of the possible 
risk scenarios and criteria; identifica-
tion of the factors for risk minimization 
and stability; identification of the struc-
tural-qualitative socio-economic and 
political innovations oriented to smart 
growth. In addition to defined research 
activity and publication of its results, 
students are continuously included 
into analysis of cluster’s thematic, and 
for this, the experimental laboratory 
for the research and studies is projec-
ted to be established.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Buvo organizuotas inicijuojantis klasterio 
veiklą ir numatantis strategines kryptis su-
sirinkimas / diskusija apibrėžiant mokslinių 
tyrimų ateities veiklas, formuojant orienta-
cines tyrimų idėjas ir jų įgyvendinimo grupes 
realizuojant katedrų darbuotojų ir dokto-
rantų tyrimus. Klasterio grupė identifikavo 
dvi pradines tyrimų idėjas / kryptis: sociali-
nio atsakingumo ir pažangaus augimo ryšio 
tyrimai; pažangių organizacinių-techninių 
sistemų įtakos ekonominiam efektyvumui 
vertinimas. 2015 m. kovą prof. V. Darš-
kuvienė ir prof. V. Pukelienė dalyvavo 2 
tarptautinėje konferencijoje Oksforde, kurią 
organizavo Jungtinės Karalystės dokto-
rantūros studijų taryba. Joje dalyvavo 111 
autorių iš 14 šalių. Pranešimus skaitė pro-
fesoriai iš JAV, Australijos, Vokietijos, Nau-
josios Zelandijos ir kitų šalių. Nauja buvo 
tai, kaip tam tikrose šalyse organizuojamos 
doktorantūros studijos bei profesinė ar 
pramonės doktorantūra plečiant inovacijų 
sklaidą ir integruojant inovacijas gamyboje 
į akademinius tyrimus. Klasterio tematikos 
srityje apgintos dvi disertacijos: Pauliaus 
Astromsko „Mažojo vartojimo kreditavimo 
sandorių reguliavimo modelis“ (vadovas 
prof. dr. V. Darškuvienė); Indrės Deksnytės 
„Dinaminės kainos nustatymo modeliavi-
mas vertinant ją formuojančius veiksnius 
mažmeninėje prekyboje“ (vadovas prof. 
habil. dr. Z. Lydeka).
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Results of Research in 2014 »
Introductory meeting was initiated to discuss 
main trends of the research, to organize work 
groups, define activities for the future, and 
formulate research ideas. The cluster has iden-
tified two initial research ideas: the relation-
ship between social responsibility and smart 
growth; effect of advanced organizational-
technical systems on economic efficiency.
Two dissertations were defended based on 
cluster‘s topic: Paulius Astromskas “Model of 
payday lending transactions regulation” (su-
pervisor of the research Prof. V. Darškuvienė); 
Indrė Deksnytė “Dynamic price setting mod-
elling by evaluating its forming factors in 
retail” (supervisor of the research Prof. 
Dr. Z. Lydeka).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Levišauskaitė, Kristina; Aleknevičienė, Vilija; 
Aleknevičiūtė, Eglė. Comovements of financial mar-
kets in the EU countries // Inžinerinė ekonomika = 
Engineering economics. ISSN 1392-2785. 2014, 
vol. 25, nr. 3, p. 261–272. Prieiga per internetą: 
<http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/
view/5079/3784>. 
2. Deksnytė, Indrė; Lydeka, Zigmas; Pukelienė, 
Violeta. Dynamic price as bargaining result for rev-
enue maximization in retail // Ekonomika: mokslo 
darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 
1392-1258. 2014, t. 93, nr. 3, p. 67–83. 
3. Račkauskas, Mantautas; Liesionis, Vytautas. 
Government expenditure: social sector expendi-
ture and its influence on the economy of Lithuania 
// Economics and culture = Ekonomika un kultūra 
Riga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2014. 
ISSN 2255-7563. 2014, t. 9, p. 117–129.
4. Zavackienė, Andželika; Čiegis, Remigijus. 
Organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros 
įstaigų veiklai // Visuomenės sveikata = Public 
health. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-
2696. 2014, priedas nr. 1, p. 75–82. 
5. Kalendienė, Jonė. Assessment of Lithuanian 
export competitiveness in EU market // Taikomoji 
ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied econom-
ics: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas. ISSN 1822-7996. 2014, t. 8, nr. 1, 
p. 67–77.
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Muzikinio ugdymo 
dimensijos

Klasterį apibūdina tarpdalykiškumas. 
Mokslininkai siekia dviejų veiklos sričių 
tyrimų dermės: muzikinės kultūros plė-
totės ir ugdymo dimensijų.
Šiame klasteryje susibūrę mokslininkai 
savitai tiria miesto, regionų ir naciona-
linio muzikinio ugdymo ir muzikos mo-
kytojų rengėjų reikmes ir galimybes, 
atsižvelgdami į kultūrinę, mokslinę ir 
pedagoginę Muzikos akademijos loka-
lizaciją ir paveldą.
Orientuojamasi į tyrimus praktikai to-
bulinti, perspektyvų įžvalgai ir pasau-
linėms tendencijoms įvertinti studijų 
kokybės tobulinimo ir tyrimų kokybės 
užtikrinimo perspektyvoje.

Dimensions of Music 
Education

Cluster is defined by the interdiscipli-
nary. Scholars seek for compatibility 
of reseach that is in the intersection 
of two different activities: the develo-
pment of musical culture and the defi-
ning of educational aspects. 
The scholars of this cluster seek to 
conduct a distinctive research about 
the demand and potential in musical 
education and training of musical pe-
dagogues, depending upon cultural, 
scientific and pedagogical localization 
and heritage of 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 2014 m. 

Svarbiausias klasterio renginys: 64-asis 
pasaulio akordeonistų konkursas „Pa-
saulio trofėjus“. 
Tarptautiniai meno festivaliai: „Avanti“, 
„Iš arti“, Operetė Kauno pilyje, Pažais-
lio muzikos festivalis, Muzikos ruduo, 
,,Kaunas Cantat“, ,,Kaunas Musica Reli-
giosa“, „Olympus Musicale“.
Meno seminaras: Birštono vasaros 
menų akademija. 
Muzikos stilių analizės seminarai: Šiuo-
laikinės akordeono muzikos atlikimas ir 
interpretacija (Stephane Chapuis, Švei-
carija); Klavesinas, hamerklavyras (A. 
Puliajevas, Vokietija); F. Schuberto dai-
nos (K. Kozłowskis, J. Pawlik, Lenkija); 
Vokalinės muzikos atlikimo stilistika ir 
interpretacija (R. Lampsatis, Vokietija); 
Lotynų Amerikos ir flamenko stilių ri-
tmika (J. P. Gonzalez, Ispanija); Carlo 
Morenos džiazo meistriškumo kursai; V. 
Scherro meistriškumo kursai (Vokietija); 
Fortepijoninės muzikos interpretacijos 
meistriškumo kursai (A. Gavrilovas, Vo-
kietija); Šiuolaikinės italų kompozitorių 
muzikos klarnetui apžvalga (A. Timpani, 
Italija); Garso išgavimas polifoniniuose 
kūriniuose; Atlikėjiškos technikos vysty-
mas; Baroko epochos kūrinių atlikimas 
(V. Semionov, Didžioji Britanija).

Menai  »
Arts »
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Results of Research in 2014 »
The most important event of the cluster: 64th 
World Accordionist Contest “World Trophy”.
International festivals: “Avanti”, “Iš arti”, 
Operetė Kauno pilyje, Pažaislis, Muzikos 
ruduo, “Kaunas Cantat”, “Kaunas Musica Re-
ligiosa”, “Olympus Musicale”.
Art analysis seminars: Birštonas summer Arts 
Academy.
Seminars of musical styles’ analysis: Perfor-
mance and interpretation of contemporary 
accordion music (Stephane Chapuis, Swit-
zerland); Harpsichord, Hammerklavier (A. Pu-
liajevas, Germany); Songs of F. Schubert (K. 
Kozłowski, J. Pawlik, Poland); Stylistics and 
interpretation of vocal music performance (R. 
Lampsatis, Germany); Rhythmic of Latina and 
flamenco styles (J. P. Gonzalez, Spain); Carlo 
Morena jazz master classes; V. Scherr master 
classes (Germany); Piano interpretation mas-
ter classes (A. Gavrilovas, Germany); Review 
of contemporary Italian compositors music 
for clarinet (A. Timpani, Italy); Sound extrac-
tion in polyphonic works; Development of per-
forming technique; Performance of Baroque 
music (V. Semionov, United Kingdom).

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Bukantaitė, Daiva; Balniūtė, Rūta. Kūrybiš-1. 
kumo vertinimo kriterijų paieška // Socialinis 

ugdymas: postmodernios visuomenės iššū-
kiai vaikų ir jaunimo socializacijai [elektroninis 
išteklius]. Vilnius, Šiauliai: BMK leidykla, Šiaulių 
universitetas. ISSN 2351-6194. 2014, 7, p. 
305–311. Prieiga per internetą: <http://content.
yudu.com/Library/A32we7/Socialinisugdymas/
resources/305.htm>. 

Bukantaitė, Daiva; Likša, Liutauras. Bakalauro 2. 
baigiamųjų darbų rengimas: procedūros ir toleruo-
jama realybė // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje 
2014: 1-osios tarptautinės mokslinės konferen-
cijos pranešimų medžiaga = Studies in modern 
society 2014: material of the 1st international 
scientific conference. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos 
kolegija, ISBN 9789955859031. p. 20–27. 
Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/obj/
LT-eLABa-0001:P.03~2014~D_20140221.
ISBN_9789955859031.PG_20-27.

Bernotaitienė, Jolanta; Skirmantaitė, Alina. 3. 
Paauglių konfliktinių situacijų sprendimo metodai 
muzikos pamokoje // Socialinis ugdymas: postmo-
dernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo sociali-
zacijai [elektroninis išteklius]. Vilnius, Šiauliai: BMK 
leidykla, Šiaulių universitetas. ISSN 2351-6194. 
2014, 7, p. 299–304.

Gačečiladze, Natalija [Гачечиладзе, Наталия]. 4. 
Значение применения эвритмического метода 
на уроке музыки // Socialinis ugdymas: pos-
tmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo 
socializacijai [elektroninis išteklius]. Vilnius, 
Šiauliai: BMK leidykla, Šiaulių universitetas. ISSN 
2351-6194. 2014, 7, p. 184–188. Prieiga per 
internetą: <http://content.yudu.com/Library/
A32we7/Socialinisugdymas/resources/184.
htm>.
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Antropogeninių 
aplinkos pokyčių 
ir klimato poveikis 
gyviems organizmams

Klasterio tikslas – ištirti ir įvertinti gyvų 
organizmų, įskaitant žmogų, reakciją į 
diferencijuotą ir kompleksinį antropogeni-
nių ir gamtinių veiksnių poveikį, jų popu-
liacijų ir bendrijų augimo, produktyvumo, 
struktūros, biologinės įvairovės ir būklės 
pokyčius, įvertinti įvairių ūkio šakų an-
tropogeninio poveikio aplinkai ir klimatui 
mažinimo galimybes, didinant gamybos ir 
vartojimo ekologinį veiksmingumą ir sie-
kiant darnesnio vystymosi.
Pagrindinės tyrimų kryptys:
– Ilgalaikių klimato pokyčių Lietuvoje 
analizė ir prognozė pagal skirtingus kli-
mato kaitos scenarijus.
– Gamtinės aplinkos ir klimato pokyčių 
poveikis agro- ir miško ekosistemų auga-
lijos biologinei įvairovei, konkurencingu-
mui, produktyvumui ir tvarumui.
– Gamtinės ir heliofizinės aplinkos veiks-
nių poveikis žmogui.
– Gyvų organizmų prisitaikymo prie kin-
tančios aplinkos ir klimato galimybių ana-
lizė.
– Aplinkos stebėsenos metodų tobulini-
mas ir kūrimas.
– Antropogeninio poveikio aplinkai ir kli-
matui mažinimo galimybių didinant gamy-
bos ir vartojimo ekologinį veiksmingumą 
ir siekiant darnesnio vystymosi analizė. 

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

The aim of the scientific cluster is to 
examine and evaluate response of living 
organisms, including humans, to a single 
and integrated impact of anthropogenic 
and natural factors, changes in producti-
vity, structure and biological diversity of 
populations and biological communities, 
and to evaluate possibilities of different 
economic branches to upgrade their eco-
logical efficiency and sustainability.
The main research directions:
- Analysis and projection of long-term 
climate changes according to different 
climate change scenarios.
- Impact of climate and environmental 
changes on productivity, biodiversity 
and sustainability of agro and forest 
ecosystems.
- Impact of natural and heliophysical 
environment on human health.
- Adaptive capacity of agricultural and 
forest vegetation to climate and envi-
ronmental changes.
- Upgrade of environmental monito-
ring methods.
- Analysis of possibilities to increase 
eco-efficiency of different economic bran-
ches.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Kartu su patneriais iš GTC Botanikos ins-
tituto Aplinkos apsaugos agentūros užsa-
kymu sėkmingai baigtas projektas „Eko-
toksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų 
parengimas“, sukurta nacionalinė nuotekų 
ekotoksiškumo kontrolės sistema Lietu-
voje, kuri įvertins nuotekų poveikį aplinkai, 
parengti reikalingi dokumentai teisinei 
bazei sukurti, jie susieti su jau egzistuo-
jančia žalos aplinkai vertinimo ir atlygi-
nimo sistema. Vykdant projektą, parengta 
ekotoksiškumo tyrimų strategija, ekotok-
siškumo tyrimų rezultatų integruoto ver-
tinimo sistema, sukurti pasiūlymai teisės 
aktų pakeitimams, nauji normatyviniai 
dokumentai, reguliuojantys nuotekų koky-
bės kontrolę. 
2014 m. klasterio mokslininkai prisijungė 
prie iniciatyvų, skirtų ES Baltijos jūros 
regiono strategijos ir „Europa 2020“ 
įgyvendinimui. Kartu su partneriais iš La-
tvijos ir Suomijos, remiantis finansavimo 
priemone „SEED Money Facility“, pareng-
tas projektas leido kartu su Latvijos, Es-
tijos, Švedijos, Vokietijos atstovais teikti 
pasiūlymą „Interreg“ Baltijos jūros pro-
gramai 2014–2020 m.. Projekto „Anglies 
emisijos į aplinką mažinimo priemonių 
parengimas ir įgyvendinimas“ (BalticLow-
Carbon)“ tikslas yra remti mažo anglies 
kiekio ekonomikos Baltijos regione vys-
tymąsi, užmegzti bendradarbiavimą, sti-
printi gebėjimus ir keistis suinteresuotų 
šalių patirtimi.

Fiziniai ir biomedicinos mokslai  »
Physics and Biomedicine »
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Results of Research in 2014 »
In 2014, the project “Development of meth-
ods for ecotoxicity assessment” was success-
fully conducted. The project aimed to develop 
national system for the control of effluent ec-
otoxicity that will assess the impact of efflu-
ents on the environment. Necessary legistla-
tion and related regulatory documents and/or 
their updates were established,test-batteries 
and cumulative index for toxicity assessment 
were developed, and initial stage of effluent 
monitoring was implemented as the resul of 
the project. 
Together with partners from Latvia and Fin-
land, cluster has prepared and implemented 
the project “Low carbon emission policy de-
signing and implementation” (Baltic Low Car-
bon) financed by the European Commission 
Seed Money Facility. Received funding en-
abled to prepare a project application for the 
EU Baltic Sea Programme 2014-2020 “IN-
TERREG” together with partners from Latvia, 
Estonia, Sweden, and Germany. 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 among involved stakeholders.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Dėdelė, Audrius; Miškinytė, Auksė. Estimation of 
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using a dispersion ADMS-Urban model and mea-
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an international journal, 2014, p. 1–11. 
2. Juknys, Romualdas; Liobikienė, Genovaitė; 
Dagiliūtė, Renata. Sustainability of catch-up 
growth in the extended European Union // Journal 
of cleaner production. 2014, vol. 63, p. 54–63. 
3. Juknys, Romualdas; Augustaitis, Algirdas; 
Venclovienė, Jonė, Kliučius, Almantas, Vitas, Ado-
mas; Bartkevičius, Edmundas; Jurkonis, Nerijus. 
Dynamic response of tree growth to changing en-
vironmental pollution // European journal of forest 
research. 2014, vol. 133, iss. 4, p. 713–724. 
4. Venclovienė, Jonė; Babarskienė, Marij, Milvidaitė 
Irena, Kubilius, Raimondas;, Antanaitienė, Jolanta. 
The effect of solar-geomagnetic activity during and 
after admission on survival in patients with acute 
coronary syndromes // International journal of bio-
meteorology. 2014, vol. 58, nr. 6, p. 1295–1303. 
5. Vitas, Adomas; Mažeika, Jonas; Petrošius, 
Rimantas; Pukienė, Rūtilė. Radiocarbon and 
dendrochronological dating of Sub-fossil oaks from 
Smarhoń riverine sediments // Geochronometria. 
2014, vol. 41, iss. 2, p. 121–128. 
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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 audi-
nius. Vienas pagrindinių klasterio tikslų 
– pritaikyti iš išvystyti elektroporacijos 
ir sonoporacijos metodus navikams gy-
dyti klinikoje. Bus atliekami fundamenti-
niai tyrimai ląstelių ir augalinės žaliavos 
(audinių) lygiu. Svarbus klasterio užda-
vinys – detaliai išsiaiškinti elektropora-
cijos ir sonoporacijos mechanizmus ir 
šių poveikių sinerginio taikymo pers-
pektyvas. Be to, siekiant elektroporaci-
jos ir sonoporacijos metodus pritaikyti 
genų terapijoje, daug dėmesio skiriama 
genų elektropernašos ir sonoperna-
šos mechanizmams išaiškinti. Klas-
teris nagrinėja elektroporacijos įtaką 
augalinės žaliavos biologiškai aktyvių 
komponentų masės mainų intensyvini-
mui, siekdamas padidinti sulčių išeigą 
ir ekstrakcijos kiekybinius ir kokybinius 
parametrus. Klasteris taip pat atlieka 
tyrimus nervų sistemos vystymosi ir 
regeneracijos srityje. Naudojant įvairias 
farmakologines medžiagas – kanalų ir 
viduląstelinių molekulių slopiklius ir ak-
tyvinimo priemones, siekiama įvertinti 
signalinių molekulių signalinius kelius 
nervinėse ląstelėse.

Research group 
for drug and gene 
transfer 

Biophysical research group deals with 
cell and tissue behavior in the electric 
fields, with special focus on cell elec-
troporation and sonoporation-mediated 
drug and gene delivery. 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 electropora-
tion and sonoporation mediated gene 
delivery aiming to apply the methods 
for gene therapy. The group is also in-
volved in investigation of electropora-
tion method for enhancement of mass 
transfer of bioactive compound from 
food stock with the aim to increase juice 
yield as well as quantitative and qualita-
tive parameters of extraction. Important 
direction of the Biophysical research is 
investigation of development and re-
generation of nervous system. Using 
various methods, we aim to evaluate 
the effects of Semaphorin 3A on devel-
opment and regeneration of DRG axons, 
and to understand signaling pathways 
that are governing these effects. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Vykdytas 2013–2015 m. mokslininkų 
grupių projektas: „Mikroburbulų stabi-
lios ir inercinės kavitacijos parametrų 
įtakos sonoporacijos efektyvumui tyri-
mas“.
Vykdytas 2013–2015 m. mokslininkų 
stažuotojų projektas: „Elektroporaci-
jos įtakos biologiškai aktyvių medžiagų 
ekstrakcijai iš augalinės žaliavos mode-
liavimas ir optimizavimas“.
Vykdytas 2014–2015 m. nacionalinės 
mokslo programos „Sveikas ir saugus 
maistas“ projektas: „Elektroporacijos 
tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių 
komponentų masės pernašos intensy-
vinimui.
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Results of Research in 2014 »
The group carried out a research project: “In-
vestigation of parameters of microbubble 
stable and inertial cavitation for efficient so-
noporation”.
A postdoc of the group 2013–2015 carried 
out a project: “Modelling and optimization 
of electroporation for extraction of bioactive 
compounds form plant stock”.
The group carried out a research project: “In-
vestigation of electroporation for enhance-
ment of bioactive compound mass transfer 
from food stock”.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 

Lamanauskas, Nerijus; Šatkauskas, Saulius; 1. 
Bobinaitė, Ramunė; Viškelis, Pranas. Pulsed 
electric field (PEF) impact on Actinidia kolomikta 
drying efficiency // Journal of food process engi-
neering. London: Blackwell Publishers Ltd. ISSN 
1745-4530. 2015, vol. 38, iss. x, p. 1–13. Prieiga 
per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/jfpe.12161/pdf>. 

Kaselis, Andrius; Treinys, Rimantas; Vosyliūtė, 2. 
Rūta; Šatkauskas, Saulius. DRG axon elongation 
and growth cone collapse rate induced by Sema3A 

are differently dependent on NGF concentration 
// Cellular and molecular neurobiology. New York: 
Springer. ISSN 0272-4340. 2014, vol. 34, p. 
289–296. 

Treinys, Rimantas; Kaselis, Andrius; Jover, Em-3. 
manuel; Bagnard, Dominique; Šatkauskas, Saulius. 
R-Type Calcium channels are crucial for Semapho-
rin 3A– induced DRG axon growth cone collapse // 
PLoS ONE [elektroninis išteklius]. San Francisco, 
USA: Public Library of Science. ISSN 1932-6203. 
2014, vol. 9, iss. 7, p. 1–14. Prieiga per internetą: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4102519/>. 
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Alternatyvi energija

Klasterio tiria dvi pagrindines kryptis: 
vandenilio technologijas ir fizikinių pro-
cesų skaitinius modelius. Šios tyrimų 
kryptys pristatytos ir naujai patvirtin-
tos 2015 m. vasario 6 d. GMF tarybos 
posėdyje. Vandenilio technologijų kryp-
tis apima tyrimus, susijusius su naujų 
medžiagų ir dangų bei technologijų, 
skirtų vandenilio gavybai ir saugojimui, 
kūrimu. Fizikinių procesų skaitinių mo-
delių tyrimų kryptis apima energinių 
virsmų lengvųjų atomų branduoliuose 
matematinių ir skaitinių modelių kūrimą 
ir procesų branduoliuose modeliavimą. 
Kitos šios tyrimų krypties plėtojamos 
temos yra šilumos mainų geoterminio 
šildymo grunto šilumos kolektoriuose 
kompiuterinis modeliavimas ir analizė, 
klimato kaitos įtakos atsinaujinančių 
energijos išteklių (vėjo ir saulės spindu-
liuotės) prognostinis modeliavimas.

Alternative Energy 

The cluster “Alternative energy” is 
a multidisciplinary cluster where re-
searchers work on the development of 
new nanomaterials for hydrogen pro-
duction, storage and fuel cells. Much 
attention is placed on artificial photo-
synthesis that utilizes renewable en-
ergy and on magnesium based nano-
materials used for hydrogen storage. 
These materials can be used in the 
commercial prototypes of the hydro-
gen storage devices. G Cluster scien-
tists also work on the development of 
theoretical models of heat exchange in 
borehole heat exchangers in the geo-
thermal power plants and development 
of prognostic models for the influence 
of the climate change on renewable 
energy (wind and solar) sources. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Buvo tęsiami katalitinių TiO2 tyrimai. 
Nustatyta, kad jonizuotų vandens garų 
aplinkoje Ti dangos yra chemiškai akty-
vios, formuojančios fizikines-chemines 
sąlygas, leidžiančias disociatyviai skal-
dyti vandens molekules į O ir H atomus. 
Atlikta atskilusių H ir O atomų tolesnės 
elgsenos Ti medžiagoje analizė leido 
pastebėti šiuos dėsningumus: a) atskilę 
deguonies atomai paviršiniame metali-
nės dangos sluoksnyje formuoja Ti–O 
junginius ir, atsižvelgdami į spinduliuo-
tės laiką (dozę) ir intensyvumą, meta-
linę dangą transformuoja į oksidinę su 
skirtingais stechiometriniais santykiais, 
b) dalis atskilusių vandenilio atomų 
kaupiasi defektų gaudyklėse ploname 
paviršiniame sluoksnyje (30–50 nm).
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Results of Research in 2014 »
The research on water chemisorption on non-stoi-
chiometric thin films of TiO2 was continued. The 
dependencies of TixOyHz film properties on wor-
king gas, pressure, ions energy, film’s thickness 
and exposure time in water vapour plasma were 
obtained. It was determined that Ti films are 
chemically active in ionized water vapour envi-
ronment, and form physical-chemical conditions 
which enable to decompose water molecules 
into O and H atoms. Conducted analysis of split 
H and O atoms’ behavior in Ti material enabled to 
observe the following patterns: a) in the surface 
layer of metal film, split oxygen atoms form Ti-O 
compounds and transform metal coating into 
oxide one with different stoichiometric ratios; b) 
part of split hydrogen atoms are gathered in de-
fect traps of the thin surface layer (30–50 nm), 
whereas others diffuse at room temperature in 
inter-crystalline regions of nanostructured mate-
rial and arrange along film thickness.

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
2014 m. 
1. Pranevičius, Liudvikas; Pranevičius, Liudas 
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tivity of plasma oxidized Ti films // Applied sur-
face science. Amsterdam: Elsevier Science B. V. 
ISSN 0169-4332. 2014, vol. 295, p. 240–244. 

2. Stepšys, Augustinas; Mickevičius, Saulius; 
Germanas, Darius; Kalinauskas, Ramutis Kazys. 
HOTB: high precision parallel code for calcula-
tion of four-particle harmonic oscillator trans-
formation brackets // Computer physics com-
munications. Amsterdam, Netherlands: Elsevier 
B. V. ISSN 0010-4655. 2014, vol. 185, iss. 11, 
p. 3062–3064. Prieiga per internetą: <http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
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sics. Nashville, IL: Scientific Online Publishing. 
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Prieiga per internetą: <http://www.scipublish.
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term variations of solar radiation // CYSENI 
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issues, Kaunas, Lithuania, 24–25 May 2012: 
conference proceedings. Vilnius: LEI. ISSN 1822-
7554. 2012, 9, p. 77–85.
5. Mickevičius, Saulius; Šatkauskas, Saulius; 
Adlienė, D. Применение методов ионизирую-
щего и неионизирующего излучения в меди-
цине и в биотехнологии // Тенденции инте-
грации образования, науки и бизнеса, 27–28 
ноября 2014 года: сборник материалов 
Белорусско-Литовской биржи деловых кон-
тактов. Минск: Белорусский национальный 
технический университет, 2014, p. 6–8. ISBN 
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Molekulinės 
bioenergetikos 
klasteris

Klasterį sudaro eukariotinių ląstelių 
bioenergetikos (ELB) grupė (vadovė 
prof. Vida Mildažienė) ir membranų bio-
chemijos (MEB) grupė (vadovas prof. 
Rimantas Daugelavičius). 
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) fizikinių stresorių įtaka sėklų 
daigumui, vėlesniam augalų vystymuisi 
ir jų atsparumui 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-
vumo nustatymui; 3) membranose ak-
tyvių junginių veiklos mechanizmai.

Molecular 
Bioenergetics

Cluster consists of two research 
groups: the Eukaryotic Cell Bioenerget-
ics (ELC) group (headed by prof. Vida 
Mildažienė) and Membrane Biochemis-
try (MEB) group (headed by prof. Rim-
antas Daugelavičius). 
ELB group studies: 1) effects of xenobi-
otics (medicinal substances and environ-
mental pollutants) on oxidative phos-
phorylation system in mitochondria; 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) influ-
ence of physical stressors 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) mechanisms of action 
of membrane-active compounds.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. klasterio mokslininkai daug 
laiko skyrė mokslo populiarinimo vei-
klai. Ši veikla buvo nukreipta į: 
•	 moksleivius	–	Nacionalinės	mokslei-
vių akademijos Biologijos / Biochemi-
jos sekciją;
•	 visuomenę	 –	 rengiant	 Biochemijos	
sekciją Nacionalinam mokslo festivaliui 
„Erdvelaivis – Žemė“. 
Klasterio mokslininkai Lietuvos moky-
klose pasakojo apie savo veiklą VDU 
Gamtos mokslų fakultete ir taip didino 
studijų šiame universiteto fakultete pa-
trauklumą. Jie buvo ir pagrindiniai Lietu-
vos biochemikų draugijos XIII tarptauti-
nės konferencijos organizatoriai. Greta 
to, dirbdami bendrai su kolegomis iš 
VDU Kauno botanikos sodo, klasterio 
mokslininkai vykdė bendrą Lietuvos ir 
Baltarusijos projektą „Augalų medžiagų 
apykaitos ir fungicidinės apsaugos ska-
tinimas, sėklas ir sodinamąją medžiagą 
veikiant plazma ir radijo bangomis“.
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Results of Research in 2014 »
In 2014, scientists of the cluster spent much 
time on science popularization activities. 
These actions were directed to: 
•	Pupils	–	biology/biochemistry	section	in	the	
National Student’s Academy;
•	Society	–	organizing	biochemistry	section	at	
Kaunas science festival “See the other way”. 
Scientists of the cluster participated at 
schools telling about their research activities 
at Faculty of Natural Sciences VMU, thereby 
increasing the attractiveness of studies at 
Vytautas Magnus University. Members of the 
cluster were the main organizers of the XIIIth 
International Conference of Lithuanian Bio-
chemical Society. In addition, scientists of the 
cluster together with colleagues from VMU 
Kaunas Botanical Garden worked on a joint 
Lithuanian-Belarussian project “Promotion of 

plant metabolism and fungicidal protection 
operating on seeds and planting material by 
plasma and radio waves”. 

Pagrindinės klasterio publikacijos  »
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// Mediators of inflammation. New York, NY: 
Hindawi Publishing Corporation. ISSN 0962-9351. 
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Instrumentinės analizės 
metodų vystymas ir jų 
taikymas molekulinei 
biologinių objektų, 
sintetinių produktų ir 
aplinkos analizei 

Pagrindiniai F-08-03 mokslinio klasterio 
tikslai – instrumentinės analizės metodų 
kūrimas ir vystymas taikant pažangias 
technologijas ir tarpdalykinę kompe-
tenciją, cheminės analizės metodų mi-
niatiūrizavimas ir integravimas, įrangos 
kūrimas ir vystymas, sorbcinių medžiagų 
sintezė, įvertinimas ir taikymas chroma-
tografijoje, elektrochromatografijoje ir 
kietafazėje ekstrakcijoje, nanostruktūri-
nių medžiagų sintezė, charakterizavimas 
ir panaudojimas analizei. Grupės tyrėjai 
atlieka biologinių objektų –maisto pro-
duktų, vaistinių ir prieskoninių augalų, 
bičių ir avilio produktų, gėrimų, aplinkos 
objektų ir sintetinių produktų – analizę, 
tiesioginę biologinių skysčių analizę, 
vaistinių augalų antrinių metabolitų ana-
lizę, naudodami integruotus bandinio 
ruošimo, spektrofotometrinius, chroma-
tografinius ir mikroanalizės metodus. 
Mokslininkai, pasitelkdami vaistinių au-
galų biotechnologijas, tiria bioremedi-
acijos, fitoremediacijos ir mikoremedi-
acijos procesus, atlieka augalų antrinių 
metabolitų analizę, epigeninius tyrimus, 
vertina augalų antioksidacines savybes 
ir kt.

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 creation and development of 
chemical analysis methods by employ-
ing advanced technologies and interdis-
ciplinary expertise; miniaturization and 
integration of chemical analysis meth-
ods; designing and development of the 
software and hardware; synthesis of ad-
sorptive materials, their evaluation and 
application in the chromatography, elec-
trochromatography and solid-phase ex-
traction; synthesis of a nanostructured 
materials and their use for analysis. 
Researchers of the cluster perform the 
analysis of various biological objects, 
i.e. food, medicinal and spice plants, bee 
and hive products, beverages and etc.; 
analysis of environmental objects and 
synthetic products; direct analysis of 
biological fluids using integrated sam-
ple preparation by various techniques. 
Scientists use the biotechnology of 
plants to investigate bioremediation, 
phytoremediation and mycoremedia-
tion of pollutants, perform the analysis 
of plant secondary metabolites, and 
evaluate antioxidant properties of the 
plant extract.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

2014 m. buvo sėkmingai įgyvendintas 
nacionalinės mokslo programos (2007 
m.) LMT mokslininkų grupių projektas 
„Priešvėžinių gauromečio ekstraktų 
frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir 
biologiniai tyrimai“ (partneris Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas). Nusta-
tytas gauromečio žaliavos ekstraktų bi-
ologinis aktyvumas, t. y. antioksidacinis, 
antimikrobinis ir 3 krūties vėžio ląstelių 
proliferacijos slopinimo. Didžiausiu vėžio 
ląstelių proliferaciją slopinančiu poveikiu 
pasižymėjo oneoteino B turinčios eks-
trakto frakcijos. Jos gali būti naudoja-
mos kaip maisto papildas greta įprastų 
krūties vėžio gydymo formų. 2014 m. 
vykdytas projektas „Pabėgių medienos 
bioremediacijos tyrimai ir technologijų 
kūrimas“ BIOREM (VP1-3.1-ŠMM-10-
V-01-010), finansuotas ES struktūri-
nių fondų. 2014 m. gegužės 15–17 d. 
klasteris suorganizavo 8-ąją taptautinę 
mokslo konferenciją „Gyvasis gamtos 
ženklas“, kurioje dalyvavo daugiau kaip 
du šimtai dalyvių. Klasterio jaunieji moks-
lininkai laimėjo ir vykdė mokslo klasterio 
projektą „Elektrokinetinės atskyrimo 
įrangos ir metodų, skirtų biologinių ma-
tricų analizei, vystymas ir taikymas“.
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Results of Research in 20143 »
In 2014, the project “Separation of anticancer 
fractions from willow-herb and their molecu-
lar and biological analysis” of the National Re-
search Programmes was successfully finished 
in collaboration with LUHS (project No. MIP-
084/2012). Fractionation and evaluation of 
biological activity (antiradical activity, antibac-
terial activity on different bacterial cultures 
and anticancer activity using three different 
tumor cell lines) of willow-herb extracts and 
their different fractions was performed. 
The project “Sleeper wood bioremediation re-
search and technologies” BIOREM (VP1-3.1-
ŠMM-10-V-01-010) was continued. The 8th 
international conference “The Vital Nature Sign” 
was organized in May 2014. Young scientists 
of the cluster won and carried out the research 
cluster project “ Development and application of 
electrokinetic separation equipment and meth-
ods for the analysis of biological matrices”.
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Future Events »
May 2016 – 10th International Conference 
“The Vital Nature Sign”.
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Sistemų analizė, 
modeliavimas, 
valdymas ir 
optimizavimas

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų 
kryptys yra šios:
Adaptyviosios ir intelektinės sistemos 
– sudėtingų objektų ir procesų analizei, 
modeliavimui, valdymui kuriami meto-
dai, pagrįsti prognozuojančiais, neraiš-
kios logikos ir fizikiniais modeliais. 
Signalų atpažinimas – tiriami metodai ir 
modeliai šnekos ir muzikos signalų ana-
lizei ir atpažinimui. 
Mokymosi ir atminties mechanizmų 
modeliavimas – kuriami nervų sistemos 
mokymosi ir atminties mechanizmų mo-
deliavimo ir analizės algoritmai.
Globalios optimizacijos metodai – ku-
riami globalios optimizacijos ir daugia-
mačių duomenų vizualizavimo algori-
tmai. 

System Analysis, 
Modeling, Control and 
Optimization

The main scientific research areas of 
the cluster are as follows:
Adaptive and intelligent systems – 
methods for complex object and pro-
cess analysis, modelling and control 
that are based on predictive, fuzzy 
logic and physics models. 
Signal recognition – methods and 
models for analysis and recognition of 
speech and music signal.
Modelling of learning and memory 
mechanisms – algorithms modelling 
and analysis of learning and memory 
mechanisms in neural system. 
Global optimization methods – algo-
rithms for global optimization and vi-
sualization of multidimensional data. 

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m. 

Sudaryti žmogaus emocijų kaip reakcijų 
į virtualų trimatį kintamą veidą mode-
liavimo metodai. Virtualaus veido bruo-
žai – atstumas tarp akių, nosies plotis 
ir smakro plotis – buvo naudojami kaip 
poveikio signalai. Žmogaus reakcijos 
buvo stebimos naudojant iš elektro-
encefelogramos gautus signalus, kurie 
charakterizuoja susijaudinimą, susier-
zinimą ir susidomėjimą / nuobodulį. 
Sudarytų matematinių modelių ekspe-
rimentinis tyrimas parodė aukštą žmo-
gaus emocijų signalų prognozavimo 
tikslumą.
Sudaryti adaptyviojo skaitmeninio val-
dymo metodai, skirti slėgio procesų 
valdymo sistemoms. Pasiūlytas užda-
rojo kontūro parametrų ir laiko diskre-
tizavimo periodo optimizavimas užti-
krina geresnę valdymo kokybę.
Išanalizuotos mokymosi biologiniuose 
neuronuose, esančiuose hipokampo 
srityje, savybės taikant skaitmeninio 
modeliavimo metodus. Mokymąsi, va-
dinamąjį sinapsių plastiškumą, sukelia 
viduląstelinio kalcio koncentracijos pa-
didėjimas, kurį lemia neurono įėjimų, 
išsidėsčiusių neurono dendritiniame 
medyje, aktyvavimas. Rezultatai rodo, 
kad kiekvienos sinapsės plastiškumas 
yra momentinio visų neurono įėjimų ak-
tyvumo funkcija, kuri gali būti prilyginta 
dirbtinių neuroninių tinklų mokymosi 
taisyklėms.
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Results of Research in 2014 »
Modelling methods were constructed to con-
trol human emotions when reacting to a vir-
tual 3D human face. 3D face features – dis-
tance between eyes, nose width, and chin 
width – were used as stimuli signals. Human 
responses to the stimuli were observed using 
EEG-based signals that characterize excite-
ment, frustration, and engagement. Validation 
experiments of mathematical model showed 
high accuracy in predictions of human emo-
tional signals. 
Digital self-tuning control with optimization of 
closed-loop parameters and sampling period 
for pressure process were proposed. The re-
sults of experimental analysis demonstrated 
that the quality of control with optimization is 
significantly better.
We applied computational modelling tech-
niques to investigate learning in a biophysi-
cally realistic neuron model of a specific brain 
area called hippocampus. Learning, or synap-
tic plasticity, is driven by elevated levels of 
intracellular calcium concentration, induced 
by stimulating multiple distributed synaptic 
inputs within and across dendritic layers of a 
neuron. Results show that synaptic plasticity 
at each synapse is a function of total instan-
taneous synaptic activity across a dendritic 
tree, in correspondence to common learning 
rules of artificial neural network. 
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Patikimumo, saugumo 
ir rizikos analizės 
metodai

Klasterio mokslininkų pagrindinis tiks-
las – vystyti patikimumo, saugumo, 
rizikos analizės matematinius metodus 
ir jų taikymą energetikoje, pramonėje, 
medicinoje, kitose srityse. Taip pat sie-
kiama kurti energijos tiekimo saugumo 
vertinimo teorinius principus, moksliš-
kai pagrįsti energetinio saugumo kriteri-
jus, rengti ir tobulinti socioekonominių, 
politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų 
energijos sutrikimų, vertinimo metodi-
kas. Klasterio nariai telkiasi į sistemų 
rizikos ir patikimumo analizę, atsitikti-
nių dydžių sumų skirstinių asimptotinę 
analizę, diferencialinių lygčių skaitinius 
sprendimo metodus.

Methods of Safety, 
Reliability and Risk

The main goal is to develop reliability, 
security and 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, asymptotic analysis 
of distributions of random variables 
sums, numerical methods for differen-
tial equations.

Klasterio veiklos 
rezultatai 2014 m.

2014 m. baigtas vykdyti nacionalinės 
mokslo programos „Ateities energe-
tika“ projektas „Lietuvos energetinio 
saugumo tyrimas ir energetinio sau-
gumo lygio įvertinimas“. Šio darbo gau-
tus rezultatus galima apibendrinti taip: 
sukurti energetikos sistemos ekono-
minis ir tikimybinis vertinimo modeliai, 
skirti energetinių trikdžių modeliavimui 
ir jų padarinių vertinimui. Ekonominis 
modelis skirtas įvairiems energetinės 
sistemos ilgalaikiams plėtros scenari-
jams modeliuoti, energijos gamybos 
sąnaudų ir trikdžių sukeltiems pada-
riniams mažinti. Tikimybinis modelis 
pagrįstas tikimybine saugumo analize 
ir leidžia tikimybiškai įvertinti visus ga-
limus trikdžių vystymosi variantus ir jų 
sukeliamus padarinius. Gautos padari-
nių tikimybinės charakteristikos sudaro 
prielaidas įvertinti, kurie trikdžiai pavo-
jingiausi energetikos sistemai, kokios 
apsaugos priemonės efektyviausios 
energetinio saugumo prasme.
Kaip vienas iš projekto rezultatų išleis-
tas leidinys „Lietuvos energetinis sau-
gumas. Metinė apžvalga. 2012–2013“. 
Jis pristatytas ir visuomenei. 
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Results of Research in 2014  »
In 2014, the National Research Program’s 
“Future Energy” project “Lithuanian energy se-
curity evaluation and energy security level as-
sessment” was finished. The results obtained 
in the research can be summarized as follows: 
economic and probabilistic assessment mo-
dels for energy system, designed for model-
ling of energy disturbances and assessment 
of their consequences, were developed. The 
economic model is aimed at modelling various 
long-term scenarios of the energy system de-
velopment, and reduction of energy produc-
tion costs and effects caused by disruptions. 
The probabilistic model is based on probabi-
listic safety analysis and allows to probabilis-
tically evaluate all the possible scenarios of 
development of disruptions and their effects. 
The resulting probabilistic characteristics of 
consequences precondition the assessment 
of most dangerous disruptions for energy 
system, and most effective protective mea-
sures in terms of energy security.
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