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Mokslo prorektoriaus įžanginis žodis

Atkurtasis Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) artėja prie savo 25 metų
jubiliejaus. Tai reikšmingas laikotarpis universitetui, per kurį VDU susiformavo kaip naujas, tačiau išlaikęs ir prieškario tradicijas, universitetas. Per
šį laikotarpį išryškėjo ir mokslinio darbo sritys, kuriose VDU išugdė naują
mokslininkų kartą, sukūrė kompetencijos centrus ir užėmė tvirtas pozicijas
tarp Lietuvos ir pasaulio mokslinių kolektyvų. Kai kurie iš jų yra unikalūs ne
tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Praktiškai visose mokslo srityse VDU mokslininkai užima aukštas pozicijas, palyginti su kitais Lietuvos universitetais.
Įkūrus VDU Muzikos akademiją, VDU meno produkcija taip pat tapo pastebima tarp Lietuvos universitetų. Lietuvos mokslo taryba kiekvienais metais vertina universitetų mokslinę produkciją, ją susumuoja pagal atskirtas
mokslo sritis. Keletas grafikų, kurie parodo VDU užimamas pozicijas pagal
mokslo ir meno produkciją.

2009–2011 metų mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) bei
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos vertinimo rezultatai
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Fiziniai mokslai
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Menai
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VDA
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2013 metų VDU mokslo klasterių konferencija parodė, kad jų veikla įgauna vis
didesnį pagreitį, atsispindėdama ne tik mokslinių publikacijų skaičiumi, bet ir
sėkmingu projektiniu darbu.
Taigi universiteto mokslininkų rezultatai tikrai įspūdingi, norisi už tai jiems
nuoširdžiai padėkoti ir palinkėti, kad pasiekti rezultatai būtų ir toliau gausinami bei dosniai dalijami studentams ir doktorantams.
VDU mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ KLASTERIAI

Bažnyčios santykiai su valstybe
ir visuomene Lietuvoje
prof. dr. Vaida Kamuntavičienė

ĮVADAS
Šiame darbe pristatoma Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslinių tyrimų klasterio „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“ tikslai, pagrindinės tyrimų kryptys, aptariamos ateities tyrimų perspektyvos. Šiuo
metu klasterį sudaro 15 narių, iš jų 5 doktorantai. Pagal mokslo sritis klasteryje
dalyvauja teologai, istorikai, politologai, etnologai, menotyrininkai ir literatūrologai. Klasteris atlieka Lietuvos Bažnyčios istorijos, jos santykių su valstybe
ir visuomene mokslinius tyrimus istorijos eigoje ir šiais laikais, aktyviai bendradarbiauja su Katalikų teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos ir Humanitarinių mokslų fakulteto Kauno istorijos centrais. Be mokslinės veiklos, klasterio
nariai skaito paskaitas VDU ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams,
skelbia mokslo populiarinimo veikalus, dalyvauja radijo, TV laidose, susitikimuose su visuomene.

TYRIMŲ PRISTATYMAS
VDU mokslinių tyrimų klasterio „Bažnyčios santykių su valstybe ir visuomene
Lietuvoje“ tikslas – atlikti Lietuvos Bažnyčios istorijos, jos santykių su valstybe ir visuomene tyrimus istorijos eigoje ir šiais laikais. Tiriamas Bažnyčios
gyvavimas ir santykiai su visuomene po oficialaus Lietuvos krikšto, Tridento
susirinkimo nutarimų įgyvendinimo Lietuvoje specifika, dvasininkijos santykiai su bajorija, miestiečiais ir valstietija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
gyvavimo laikotarpiu, sakraliniai, ypač mariologiniai, Lietuvos meno siužetai,
etnokrikščioniškoji Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūra. Svarbia tyrimų kryptimi yra Katalikų bažnyčios santykiai su Lietuvos politinėmis partijomis bei
tautinėmis mažumomis Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m., akcentuojamas
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apskritai katalikų dalyvavimo politikoje fenomenas, Bažnyčios mokymas apie
katalikų dalyvavimą politikoje, nepamiršta Lietuvos išeivijos katalikiškoji srovė, atliekami išeivijos literatūros teologijos tyrimai XX a., gvildenamos šiuolaikinės Lietuvos valstybės ir visuomenės bei Bažnyčios santykių problemos. Didelis dėmesys skiriamas lokaliniams parapijų, religinių mikrobendruomenių
tyrimams, atliekami religijos, kaip pasaulėžiūros, poveikio visuomenės raidai
tyrimai.
Visų pirma klasteris yra mokslinių tyrimų centras, tačiau, be mokslinės tiriamosios veiklos, jis atlieka ir edukacines funkcijas. Klasterio nariai VDU ir
kitų aukštųjų Lietuvos mokyklų studentams skaito Bažnyčios istorijos, Lietuvos Katalikų bažnyčios istorijos, Bažnyčios ir visuomenės santykių Lietuvoje,
Viduramžių Europos istorijos, Viduramžių Europos mentaliteto istorijos, religijotyros, pasaulio religijų muzikos, krikščioniškosios archeologijos, Lietuvos sakralinės dailės ir kitus kursus. Taip pat yra skaitomos viešos paskaitos
plačiajai visuomenei, rašomi mokslo populiarinamieji darbai, dalyvaujama
radijo, televizijos laidose, jų metu gautus tyrimus siekiama pristatyti platesniajai visuomenei, atlikti visuomenės kultūrinio švietimo funkcijas, atskleisti
religijos reikšmę naujomis visuomenės raidos sąlygomis, išryškinti Bažnyčios,
tikėjimo poveikį pilietinės visuomenės formavimuisi Lietuvoje. Ypač svarbu
pažymėti dalies klasterio dalyvių (Alfonso Motuzo, Aušros Vasiliauskienės,
Aušros Gabrielės Vasiliauskaitės) indėlį rengiant ir vedant „Marijos radijo“
laidas. Socialiniame gyvenime klasterio tyrimai gali padėti visuomenei giliau
save pažinti, apmąstyti visuomenės vertybes ir prioritetus, padėti kiekvienam
žmogui surasti savo gyvenimo prasmę ir tikslą. Regionine prasme klasterio
rengiami projektai padeda geriau pažinti Kauno regioną, Bažnyčios bei visuomenės ir valstybės santykius jame iš istorinės raidos perspektyvos. Visuomenės valdymo, politikos srityse klasterio tyrimai ir iškeliamos vertybės turėtų
padėti įvertinti skaidrios politikos privalumus. Krikščioniškosios, pamatinės
vertybės turėtų skatinti demokratijos procesų sklaidą, prisidėti prie harmoningos visuomenės ir valstybės kūrimo Lietuvoje.
Klasteris pradėjo veiklą 2008 m. turėdamas 11 narių. Iš jų buvo trys doktorantai: Domininkas Burba, Aušra Eidukaitytė ir Aušra Vasiliauskienė, per tą
laiką sėkmingai apgynę disertacijas. Domininkas Burba apsigynęs disertaciją
nutraukė savo veiklą VDU klasteryje ir pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginiame
universitete. 2009–2011 m. prie klasterio prisijungė penki nauji doktorantai:
Aušra Vasiliauskaitė, Irma Stundytė, Dainius Sobeckis, Violeta Leonovič ir

B a ž n yč i o s s a n t y k i a i s u va l s t y b e i r v i s u o m e n e L i e t u v o j e /
Va i da K a mu nt avi č i e n ė

Inga Puidokienė. Naujų narių, jaunųjų mokslininkų įsitraukimas į klasterio
veiklą rodo, kad ši grupė turi ateities vystymosi perspektyvų. 2012 m. klasterio
veikloje dalyvavo 15 mokslininkų. Ne visi klasterio nariai aktyviai dalyvauja jo
veikloje. Yra susibūręs maždaug penkių šešių mokslininkų branduolys, kurie
inicijuoja pagrindines klasterio tyrimų kryptis ir jų įgyvendinimo būdus. Didelis klasterio privalumas yra tarpdiscipliniškumas. Klasteris telkia istorikus,
teologus, politologus, etnologus, literatūrologus ir menotyrininkus. Juos visus
vienija tyrimai, susiję su Bažnyčios veikla Lietuvos istorijoje ir šiais laikais. Tokiu būdu galima teigti, kad šis klasteris atitinka pagrindinę integracinę VDU
klasterių veiklos idėją, sukuria erdvę platesniems tyrimams, neužsisklendžia
siaurose mokslo kryptyse. Tačiau šis platus interesų ratas kartais turi trūkumų.
Norint tyrimų gilumo, dažnai tenka siaurinti tyrimų temas, todėl ne visuomet
pavyksta inicijuoti konkrečius tyrimus, kurie sutelktų absoliučiai visus klasterio narius.
Vienas sėkmingesnių per pastaruosius metus klasterio darbų, suvienijęs
beveik visus klasterio tyrėjus, buvo mokslinė konferencija „LDK dvasingumo
tradicija ir poveikis visuomenei“. Lietuvos mokslo tarybai remiant, 2010 m.
buvo išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties“ (sudarytojos Kamuntavičienė, V.; Vasiliauskienė, A. 2010).
Dvasingumo tema buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes tokie tyrimai leidžia geriau suvokti praeities žmonių mąstymo ir elgesio modelius, jų raišką literatūroje, mene, atveria platesnes šiuolaikinės visuomenės pažinimo galimybes.
Didelis privalumas buvo tai, kad iš skirtingų požiūrio taškų į dvasingumą pažvelgė skirtingų mokslo sričių specialistai, klasterio nariai, tiek kitų Lietuvos
bei užsienio institucijų atstovai. Dvasingumo nagrinėjimą numatoma plėtoti
ir ateityje, rengti šia tema seminarus bei diskusijas, inicijuoti projektus, atlikti
kruopščius, archyviniais šaltiniais paremtus esminius tyrimus.
Kitas sėkmingai įgyvendintas projektas buvo tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuviškojo tapatumo išsaugojimas: laimėjimai ir praradimai“,
surengta kartu su Lenkijos lietuvių bendruomene (2011 m. kovo 12 d.). Šis
Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų sambūris, kurio iniciatorius VDU prof. kan.
Kęstutis Žemaitis, parodė, kad dauguma klasterio narių projektuoja savo tyrimus Sūduvos-Suvalkijos regione, tad šio krašto tyrimai galėtų būti viena iš
bendrų klasterio dalyvių darbo temų. Tęsiant šiuos tyrinėjimus, 2011–2012 m.
VDU klasterių projektų konkurse buvo inicijuotas projektas „Bažnyčios santykių su valstybe ir visuomene Lietuvoje tyrimų šaltiniai“, kurio vienu tyrimų
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objektu buvo numatytas Lomžos vyskupijos archyvas. Šioje dokumentų saugykloje saugoma didelė dalis minėto regiono XIX–XX a. pirmosios pusės šaltinių,
kurie atskleistų spalvingą šio krašto visuomenės ir santykių su Bažnyčia vaizdą.
Dalis klasterio dalyvių dirba Katalikų teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos
centre, kuris yra pasiruošęs kaupti su Bažnyčios ir valstybės bei visuomenės
santykiais Lietuvoje susijusius šaltinius ir inicijuoti jų tyrimus. Šio centro veikla yra didelis pastiprinimas klasteriui.
Kita prioritetinė klasterio veiklos kryptis yra Kauno miesto ir regiono
Bažnyčių santykių su visuomene tyrimai, kurie leistų geriau suvokti Bažnyčios padėtį šioje lokalioje erdvėje. Siekiama gilintis į Kauno regiono bažnyčių bei vienuolynų istoriją, architektūrą, meno kūrinius, archyvus, sielovadą,
pamaldumo tradicijas, pristatyti iškilius dvasininkus, santykius su valstybe ir
pan. Kauno mieste įvairiais laikotarpiais šalia pagrindinės katalikų parapinės
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios (dabartinės Kauno arkikatedros bazilikos) egzistavo keliolika katalikų vienuolynų ir bažnyčių, veikė liuteronų,
stačiatikių, mahometonų ir kitų tikybų maldos namai, dalis jų veikia ir šiais
laikais. Šių religinių bendruomenių ir jų šventovių tyrimai leistų įvertinti jų
svarbą šiuolaikinei visuomenei. Šiuos tyrimus ketinama atlikti bendradarbiaujant su Kauno istorijos centru, kuris yra dar vienas svarbus klasterio partneris.

IŠVADOS
Apibendrinant galima teigti, kad šiuo metu klasteryje kristalizuojasi trys pagrindinės temos: 1) dvasingumo; 2) Sūduvos-Suvalkijos regiono; 3) Kauno
regiono bažnyčių padėties ir poveikio visuomenės raidai, valstybingumo sampratai tyrimai. Be to, klasterio mokslininkai sėkmingai plėtoja savo individua
lias temas. Aušra Vasiliauskienė tiria Lietuvos meno mariologinius siužetus,
Rasa Varsackytė nagrinėja Kauno miesto ir Bažnyčių sąveikas XVII–XVIII a.,
Artūras Grickevičius tiria Tridento susirinkimo poveikį LDK visuomenei, Vaida Kamuntavičienė domisi Vilniaus vyskupijos katalikų parapijų padėtimi
XVII a., Alfonas Motuzas didžiausią dėmesį skiria Kryžiaus Kelio stočių ir
Kalvarijų, ypač jų giesmių ir muzikos tyrimams, Kęstutis Žemaitis tiria Bažnyčios padėtį Suvalkijoje XIX–XX a., Danutės Stakeliūnaitės prioritetine tema
yra Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918–1940 m., Pranas Janauskas
gilinasi į lenkų tautinės mažumos santykius su Bažnyčia ir tų santykių poveikį
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Lietuvai 1918–1940 m., Ilona Bučinskytė-Strumickienė aptaria katalikiškąją
lietuvių išeiviją. Doktorantai Irma Stundytė nagrinėja vyskupo Mykolo Zienkovičiaus laikų padėtį Vilniaus vyskupijoje (XVIII a.), Violeta Leonovič gvildena Vilniaus miestiečių tikybą ir pasaulėžiūrą XVI–XVIII a., Inga Puidokienė
rašo apie Lietuvių ir vokiečių santykius evangelikų liuteronų bažnyčioje XX a.,
Dainius Sobeckis analizuoja pranciškono Leonardo Andriekaus gyvenimo ir
kūrybos kelią, Aušra Vasiliauskaitė rašo disertaciją apie pastoracinio hermeneutinio komunikatyvinio metodo taikymą Kauno, Lomžos ir Aleksdanderdorfo bendruomenėse. Tikimasi, kad iš šių siaurų asmeninių tyrimų krypčių
išaugs gilesnis supratimas apskritai Bažnyčios santykių su valstybe ir visuomene visų laikų Lietuvoje.
Apie klasterio tematikos aktualumą bei klasterio mokslininkų profesionalumą liudija pastaraisiais metais Lietuvos mokslo tarybos paskelbtuose konkursuose laimėti keli mokslo projektai. 2012 m. buvo laimėtas ir įgyvendintas
Vaidos Kamuntavičienės ir Laimos Šinkūnaitės projektas „Monografijos „Apytalaukio parapija“ leidyba“, išleista solidi mokslinė monografija „Apytalaukio
parapija. Mikrobendruomenės istorija“. Klasterio narės Vaida Kamuntavičienė,
Aušra Vasiliauskienė, Aušra Gabrielė Vasiliauskaitė 2012–2014 m. įgyvendina
projektą „Kauno šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno istorija“.
Aušra Vasiliauskienė vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą
„Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos ir transformacijos“ (2012–2014 m.), Ilona Strumickienė ir Artūras Grickevičius – projektą „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje“.
Be Lietuvos mokslo tarybos remiamų projektų, klasterio tyrėjai dirba kitus
mokslinius darbus, pavyzdžiui, prof. Alfonsas Motuzas 2012 m. parengė ir išleido du Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldų bei giesmių rinkinius (Šermeniniai
Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas su kompaktine plokštele /
sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas. Vytauto Didžiojo
universitetas, Kaunas, 2012, 90 p.; Žemaičių Kalvarijos kalnai [Natos]: maldynas ir giesmynas. Lietuvos edukologijos universitetas. Istorijos fakultetas. Visuotinės istorijos katedra; sudarytojas ir parengėjas Alfonsas Motuzas. Vilnius:
„Edukologija“, 2012, 138 p. + 1 garso diskas (CD).) Klasterio mokslininkai publikuoja mokslinius straipsnius ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, pvz., 2012 m.
buvo išspausdinti 8 straipsniai užsienyje ir 18 Lietuvoje.
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church relations with state and society in lithUania
Summary
In this work, there are presented aims and main research trends of the Universitas
Vytauti Magni cluster “Relations between state and society in Lithuania” as well as
its future research perspectives are discussed. At the meantime, there 15 members in
the cluster, 5 from them are PhD students. According to science fields, there are in
the cluster theologians, historians, political scientists, ethnologists, art and literature
critics. The cluster researches history of Lithuanian Catholic Church, and its relations
with state and society in the past and in the present. It intensively collaborates with the
center for Church history in the Faculty of Catholic Theology and with the center for
Kaunas history in the Faculty of Humanities. Next to scientific activities, members of
the cluster are lecturing for the students of Universitas Vytauti Magni and other high
schools, are publishing works of science popularization, are participating in TV and
radio broadcasts and in the public discussions.

MIGRACIJOS IR DIASPOROS TYRIMAI
dr. Kristina Ūsaitė

Migracijos ir diasporos tyrimų klasterio (įkurtas 2007 m.) tikslas – tirti lietuvių
diasporos pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės ir politinės visuomeninės
veiklos problemas; vykdyti bei plėtoti sistemingų tarpdisciplininių tarptautinės migracijos ir diasporos procesų tyrimus.
Klasterio tikslai įgyvendinami atliekant mokslinius tyrimus, rengiant mokslines konferencijas, seminarus, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tyrimų
rezultatai skelbiami periodiniuose leidiniuose, leidžiamos monografijos, šaltinių publikacijos, studijos.
Klasterio vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius.
Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų kryptys yra šiuolaikinės tarptautinės migracijos procesai ir ypatumai, valstybės migracijos politika, tarptautinė
migracija žiniasklaidoje, tautinės tapatybės raiška ir formos lietuvių egzilio
kultūroje, diasporos pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės, politinės, visuomeninės veiklos tyrimai, lietuvių egzilio literatūros ir kultūros raida ir tendencijos, diasporos identiteto konfigūracijos, tradicijos ir jų kaita diasporoje,
etninės kultūros transformacijas emigracijoje: etninės saviraiškos ir tradicijos
išsaugojimo problemas tarpkultūrinių kontaktų fone bei lietuvių migracijos
teisiniai aspektai.
Į klasterį susibūrę įvairių sričių mokslininkai (istorikai, literatūrologai, filologai, sociologai, etnologai) analizuoja išeivijos istorijos, kultūros, literatūros
etapus, tyrinėja išeivijos akademinę, intelektualinę, kultūrinę veiklą, tautinio
identiteto sampratos kaitą bei prisitaikymo ir lietuvybės išsaugojimo problemas. Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos migracijos politikos tyrimams lyginamajame migracijos politikos kontekste.
Šiuo metu klasterio veikloje dalyvauja 34 nariai, iš jų 8 doktorantai.
Klasterio tikslai įgyvendinami atliekant mokslinius tyrimus, rengiant mokslines konferencijas, seminarus, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tyrimų
rezultatai skelbiami periodiniuose leidiniuose, leidžiamos monografijos, šaltinių publikacijos, studijos.
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Migracijos ir diasporos tyrimų klasterio pagrindą sudaro jau 18 metų Vytauto Didžiojo universitete veikiantis Lietuvių išeivijos institutas (VDU LII) ir
jo darbuotojai. VDU LII įkurtas 1994 m. Išeivijos studijų centro pagrindu1. Ši
mokslo tyrimo institucija tiria lietuvių diasporos pasaulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės ir politinės-visuomeninės veiklos problemas.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, susidarė galimybės išsipildyti daugelio
ne tėvynėje gyvenančių lietuvių svajonėms – Lietuva tapo atvira jų sugrįžimui.
Prasminga, kad kartu į Lietuvą pargabenami ir visą gyvenimą jų kaupti archyvai, bibliotekos, kolekcijos. Tai jų indėlis į Lietuvos kultūrą, mokslą. VDU
LII – svarbus lietuvių išeivijos archyvinio palikimo kaupimo, tvarkymo ir saugojimo centras Lietuvoje. Jame sutelkta didelė išeivijos kultūrinio paveldo dalis: turtingos ir gausios Vytauto Kavolio, Aleksandro Štromo, Broniaus Kviklio,
Vinco Valkavičiaus knygų kolekcijos, išeivijos periodinių leidinių rinkiniai,
archyviniai fondai. Dabar VDU LII saugoma per 50 stambių, dar keletas smulkesnių išeivijos organizacijos ir asmenų fondų. Neretai savo archyvus VDU
LII patikintys asmenys savo pasirinkimą neretai grindžia asmeniniais sentimentais (dirbusieji ir studijavusieji VDU – Bronius Kviklys, Vincas Rastenis,
Jurgis Gimbutas, Adolfas Damušis, Juozas Danys, Henrikas Žemelis, Bronys
Raila, Bronius Bieliukas, Vytautas Alantas, Bronius Nemickas, Antanas Juodvalkis, etc.) ar patraukliomis visuomenei instituto veiklos formomis. Tokiu
būdu instituto kolekcijos kasmet pasipildo naujais, lietuvių išeivijos istorinį
palikimą įprasminančiais dokumentais. Šiais metais institutą pasiekė turtingas
Didžiosios Britanijos lietuvių archyvas, pargabentas iš Lietuvių sodybos Head
ley Park, netoli Londono; taip pat gautas Prano Lapės archyvinis palikimas.
Institute saugomi Vytauto Kavolio ir Algimanto Gurecko archyviniai fondai
pasipildė naujai perduotais dokumentais2.
VDU LII ne tik kaupia ir saugo lietuvių išeivijos kultūrinį palikimą; jo veikla yra daug platesnė, apimanti įvairias veiklos sritis:
• archyvinę – lietuvių diasporos archyvinio palikimo kaupimas, tvarkymas, saugojimas;
• mokslinę – kaupiamos medžiagos panaudojimas bei tyrimas, tyrimų rezultatų skelbimas;
• leidybinę – leidžiamos knygos, tęstinė knygų serija Egzodo archyvas, periodinis žurnalas „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“;
• šviečiamąją – mokslinių konferencijų, seminarų, parodų, skirtų lietuvių
diasporos istorijai, organizavimas.
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Tuo VDU LII skiriasi nuo kitų išeivijos praeities palikimą renkančių institucijų Lietuvoje, t. y. jis ne tik kaupia išeivijos archyvinį palikimą, bet ir tiria jį,
remiantis įvairių mokslo šakų metodika ir reikalavimais, integruoja jį į studijų
procesus, rengia dokumentų publikacijas.
Institute dirba skirtingų mokslo sričių – istorijos (prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Daiva Dapkutė, dr. Giedrius Janauskas, dr. Ilona Strumickienė,
dr. Linas Saldukas, dr. Mykolas Drunga, dr. Kristina Ūsaitė, dr. Asta PetraitytėBriedienė), literatūros (dr. Dalia Kuizinienė), sociologijos (dr. Daiva Kristina
Kuzmickaitė) – mokslininkai, tyrinėjantys lietuvių egzilio istorijos, literatūros
bei šiuolaikinės migracijos problematiką.
VDU LII archyvais naudojasi įvairių sričių tyrinėtojai, skelbiantys čia saugomą medžiagą savo darbuose. Lietuvių emigracijos istorija yra nuolat dėstomas kursas istorijos studentams, lituanistai ir visi besidomintys studentai
gali susipažinti su išeivijos literatūros istorija, klausydami čia pat universitete
skaitomų paskaitų. Egzilio istorijos temomis rašomi bakalauriniai ir magistriniai darbai, rengiamos daktaro disertacijos. VDU Istorijos katedroje jau keleri
metai veikia Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos magistro programa. Taigi VDU LII sukauptas išeivijos archyvinis paveldas ir čia vykdomi
moksliniai tyrimai leidžia teigti, jog VDU jau susiformavo lietuvių diasporos
istorijos tyrimų mokykla, kurios tradicija žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už jos
ribų: instituto darbuotojai nuolat dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose, kur pristato savo tyrimų rezultatus, glaudžiai bendradarbiauja su tarptautine nevyriausybine organizacija „Baltic Heritage Network“,
kuruojančia išeivijos paveldo klausimus (net trys instituto darbuotojai – dr. Linas Saldukas, dr. Asta Petraitytė-Briedienė ir dr. Kristina Ūsaitė yra aktyvūs
šios organizacijos nariai).
2012 m. VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslininkai baigė vykdyti tris
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, pradėtus 2010 metais.
1. Projekto „Pasaulio lietuvių akademija“ (vadovė doc. dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė) galutiniai rezultatai:
• Surengti treji vasaros kursai „Refresh in Lithuania“, skirti lietuvių diasporos atstovams, siekiantiems palaikyti ir atnaujinti ryšį su Lietuva ir
lietuviškumu.
Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvių išeivijos institutu vasaros kursų idėją ėmėsi įgyvendinti siekdami stiprinti lietuvių, kaip
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diasporinės tautos savimonę, kur diasporinė tauta yra suvokiama kaip
nedaloma Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių, lietuviškų šaknų turinčių
asmenų visuma, besidalinanti lietuvių tautos, kalba, kultūra bei istorija.
Ilgametė dr. Vidos Bagdonavičienės patirtis dirbant Tautinių mažumų
ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (dabar
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas) padėjo
sėkmingai imtis kursų, skirtų pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių sutelkimui, organizavimo. V. Bagdonavičienė būdama šių kursų iniciatore bei
projekto „Pasaulio lietuvių akademija“ koordinatore, rūpinosi kontaktų su kursų dalyviais palaikymu, informacijos lietuvių bendruomenėse
platinimu ir idėjos sklaida.
Kursuose dalyvavo užsienio lietuviai iš JAV, Vokietijos, Australijos, Argentinos, Brazilijos, Nyderlandų ir Kolumbijos, turintys skirtingas migracines patirtis: kaip trečiosios kartos arba kaip šiuolaikiniai migrantai
(išvykę po nepriklausomybės atgavimo). Kursų programą sudarė akademinė ir kultūrinė-pažintinė dalys. Akademinėje dalyje dėmesys skirtas
Lietuvos tarpukario, sovietmečio ir postsovietmečio istorijai, lietuviškojo tapatumo transformacijų analizei, šiuolaikinėms pasaulio lietuvių
iniciatyvoms ir dalyvių supažindinimui su šiandienine Lietuvos politine
ir ekonomine situacija. Svarbi kursų dalis buvo dalyvių šeimų migracijos istorijų aptarimas bei pasidalinimas jų pačių lietuviškojo tapatumo patirtimis. Šiuose kursuose kaip savanoriai ir mentoriai dalyvavo ir
Vytauto Didžiojo universiteto migracijos politikos ir lietuvių diasporos
istorijos magistrantūros studijų studentai, atlikę giluminius interviu su
atvykusiais užsienio lietuviais. Kultūrinė-pažintinė kursų programos
dalis apėmė žymių istorinių vietų lankymą, dalyvių supažindinimą su
Kauno erdvėmis bei tuo metu mieste vykusiais renginiais, kartu ir su
kitais žymiais Lietuvos miestais (Vilniumi, Trakais, Druskininkais, Klaipėda, Molėtais). Kursų dalyviai turėjo galimybę ne tik atnaujinti ryšius
su Lietuva ir savo lietuviškuoju paveldu, bet ir užmegzti ryšius su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene, pajausti šiandieninį Lietuvos aktualijų pulsą, taip pat susipažinti su įvairiomis pasaulio
lietuviams skirtomis iniciatyvomis.
• Šie vasaros kursai buvo VDU Istorijos katedros Migracijos politikos ir
lietuvių diasporos istorijos magistro programos studentų mokslinės tiriamosios praktikos sudedamoji dalis. Jų metu studentai ne tik turėjo

MIGRACIJOS IR DIASPOROS T YRI MAI /
K r i s t i n a Ūs a i tė

puikią galimybę pabendrauti su užsienyje gyvenančiais lietuvių kilmės
asmenimis, bet ir susipažinti, išgirsti ir atliktų giluminių interviu metu
dokumentuoti jų šeimų migracijos istorijas ir jų pačių lietuviškojo tapatumo transformacijas.
• Parengta ir išleista šaltinių publikacija „Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija“ remiantis ekspedicijos, vykusios „2011 m.“ rudenį
Brazilijoje rezultatais3. Ekspedicijos metu pokalbiai su unikalias patirtis
turinčiais Brazilijos lietuviais buvo fiksuojami vaizdo ir garso įrašuose.
Svarbu, kad per šioje knygoje pateikiamus pokalbius yra sugrąžinama
dalis tautinės atminties ir tautinio paveldo, kuris laikui bėgant išsitrintų.
Vaizdo įrašuose sukaupta medžiaga buvo parodyta plačiajai visuomenei:
„Lietuvos ryto“ televizija parodė šešias dokumentinio filmo serijas.
• Parengtos ir išleistos metodinės-mokomosios priemonės, skirtos lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijoms „Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys“4 ir studijų
praktikai „Diasporinė tauta: tarp šiandieninės Lietuvos, migracijos ir
lietuviškojo tapatumo“5.
• Parengtas ir išleistas mokslo populiarinimo leidinys „Refresh in Lithua
nia. Vasaros kursai“.
2. Projektas „Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“ (vykdymo laikas – 2010 m. 9 mėn. – 2012 m. 12 mėn.).
Projektą vykdančioji mokslininkų grupė: dr. Daiva Dapkutė (projekto vadovė), prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, doc. dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė, dr. Linas Saldukas, dr. Kristina Ūsaitė, Ingrida Celešiūtė, Diana Jovaišienė.
Projekto tikslas: nagrinėjant atskiras emigracijos iš Lietuvos bangas (XIX a.
pabaigos – XX a. pradžios ekonominė emigracija, vadinamieji grynoriai; politiniai pabėgėliai po Antrojo pasaulinio karo – dipukai; ir dabartinė emigracija),
ištirti lietuvių tapatybės kaitą emigracijoje, tautinio tapatumo išlaikymo būdus
bei problemas svetimame krašte. Rengiami seminarai, mokslinės konferencijos, kurių metu Lietuvos mokslininkai, užsiimantys Lietuvos emigracijos istorijos, dabartinės lietuvių migracijos tyrimais, aptaria ir diskutuoja lietuvių
emigracijos tapatybių kaitos klausimais.
Projekto rezultatai:
• paskelbti 8 moksliniai straipsniai;
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• išleisti 3 žurnalo „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos istorijos studijos“ numeriai;
• surengtos 4 tarpdisciplininės konferencijos: „Lietuvių diasporos tapatumo tyrimai: problemos ir galimi sprendimo būdai“ (2010 m. lapkričio
19 d.); „Egzilinė tapatybė literatūroje“ (2011 m. balandžio 7–8 d.); „Pasaulio lietuvybės idėja: šiuolaikinės migracijos patirtys“ (2011 m. spalio
20 d.); „Lietuvių tapatumo kaita egzilio kultūroje“ (2012 m. balandžio
27 d.), kurių metu kurių metu įvairių sričių mokslininkai diskutavo įvairiais aktualiais diasporos tapatumo klausimais;
• atliktas kokybinis sociologinis tyrimas „Šiuolaikinės lietuvių migracijos
lietuviškojo tapatumo samprata“. Pastarojo rezultatai pristatyti mokslinėje konferencijoje ir kolektyvinėje monografijoje „Lietuviai pasaulyje:
tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“;
• išleistos dvi monografijos:
1) Dapkutė, D.; Celešiūtė, I.; Jovaišienė, D.; Kuzmickaitė, D. K.; Saldukas,
L.; Ūsaitė, K. Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje: kolektyvinė monografija. Klaipėda: UAB „Baltic Printig House“,
2012.
2) Aleksandravičius, E. Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija. Vilnius:
Versus aureus, 2012.
3. Projektas „Lietuvių egzodo paveldo likimai“ (vykdymo laikas –
2010 m. 9 mėn. – 2012 m. 12 mėn.).
Projektą vykdančioji mokslininkų grupė: doc. dr. Dalia Kuizinienė (projekto vadovė), prof. habil. dr. Milda Danytė, dr. Asta Petraitytė-Briedienė,
dr. Giedrius Janauskas, dr. Giedrė Milerytė.
Projektas yra skirtas egzilio paveldo Lietuvoje ir užsienyje likimams: informacijos apie paveldo išsibarstymą surinkimui, analizei bei sisteminimui. Jo
tikslas – atpažinti, rinkti, sisteminti duomenis apie lietuvių išeivijos archyvinį
palikimą Lietuvoje ir surinktos informacijos pagrindu sukurti egzodo paveldo duomenų bazę. Jo pranašumas yra tai, jog praktiniai darbai yra siejami su
teorinių tyrimų rezultatais. Iki šiol Lietuvoje nėra jokios institucijos ar organizacijos, kuri sudarytų galimybes mokslininkui lengviau rasti informaciją apie
išeivijos lietuvių archyvinį palikimą Lietuvoje vienoje sisteminėje duomenų
bazėje. Tokio pobūdžio duomenų bazė internete palengvins tyrinėtojų darbą
ir bus plačiai naudojama.
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Projektas pradėtas 2010 m. rugsėjo mėnesį. Per 4 mėnesius jo vykdytojai atliko didelį įvairias institucijas Lietuvoje telkiantį darbą. 205 muziejams, 66 bibliotekoms, 15 archyvų, 20 universitetų ir mokslo institutų išsiųsti kvietimai bei klausimynas, institucijos kviečiamos dalyvauti projekte,
pateikti detalią informaciją apie čia saugomus archyvus. Siekiant sukurti
archyvinės medžiagos telkimo metodologiją 2010 m. lapkričio 12 d. buvo
surengtas metodologinis seminaras „Egzodo paveldas: duomenys, tyrimai,
informacijos telkimo metodologija“. Jo metu buvo pristatyta: egzodo paveldo duomenų telkimo metodologija, gausiausi Lietuvoje saugomi išeivijos
fondai, kitų duomenų bazių kūrimo patirtys ir metodologijos. Kiek vėliau
surengta konferencija „Išeivijos paveldas Lietuvoje“. Šia tema parengti ir
skaityti pranešimai Lietuvoje ir užsienyje. Viso projekto metu ir jam pasibaigus bendradarbiaujama su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės archyvų
komisija bei Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba prisidedant prie Užsienio Lietuvių archyvų tvarkymo ir panaudojimo veiksmų plano siekiant išsaugoti išeivijos archyvinį palikimą.
Projekto metu išleistos 4 išeivijos šaltinių publikacijų knygos:
1. Lietuvos diplomatų korespondencija (1940–1945 m.), sud. PetraitytėBriedienė, Asta. Vilnius: Versus aureus, 2012.
2. Vinco Trumpos korespondencija. Sud. Kuizinienė, Dalia; Dapkutė, Daiva.
Vilnius: Versus aureus, 2012.
3. Kongresinė akcija Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje
1961–1974 m. Sud. Janauskas, Giedrius. Vilnius: Versus aureus, 2011.
4. Keblys, Kęstutis. Smulki kritikos rasa. Sud. Kuizinienė, Dalia. Vilnius:
Versus aureus, 2011.
Suskaitmeninta 339 vienetai Algimanto Kezio ir Anatolijaus Šluto vaizdo ir
garso archyvo. Sukurta duomenų bazė Sietynas, joje patalpinti ir prieinami visiems tyrinėtojams projekto metu surinkti duomenys6. Projektas yra viešintas
internete ir spaudoje. Projekto metu sukurta duomenų bazė palengvins mokslininkams ir kitiems besidomintiems išeivijos archyvais duomenų paiešką, sudarys galimybę greitai rasti ieškomą informaciją. Projektą yra tikslinga tęsti,
toliau rinkti duomenis ir pildyti duomenų bazę Sietynas.
Nauji projektai. Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. VDU LII vykdo dar vieną
naują LMT remiamą projektą „Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis
tapatumas išeivijoje“ (vykdymo laikas – 2012 m. 9 mėn. – 2013 m. 12 mėn.).
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Projektą vykdančioji mokslininkų grupė: dr. Ilona Strumickienė (projekto
vadovė), doc. dr. Artūras Grickevičius, dr. Daiva Dapkutė, dr. Kristina Ūsaitė,
dr. Giedrė Milerytė, Ingrida Celešiūtė ir Arūnas Antanaitis.
Projekto tikslas: ištirti XX a. Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios (LTKB)
narių etnoreliginio tapatumo kaitą laikui bėgant bei įvertinti priklausomybės
šiai religinei bendruomenei ir lietuvių tautinio identiteto išlaikymo diasporoje
ryšį. Tikimasi, kas atliktas tyrimas papildys modernios lietuvių tautinės tapatybės sampratą unikalios etnoreliginės bendruomenės tyrimų metu gautomis
išvadomis.
Numatomi projekto rezultatai:
 tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“ (surengta 2013 m. gegužės 9 d.);
 straipsnių rinkinys (rankraštis su recenzentų įvertinimu – 2013 m.
gruodis);
 audiovizualinės medžiagos rinkinys (t. y. dokumentinis filmas – 2013 m.
gruodis).
Svarbi klasterio narių ekspertinė veikla. Yra tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertų, Lietuvos mokslo tarybos ekspertų, Lituanistikos centrų užsienyje veiklos darbo grupės prie LR ŠMM narių, Nacionalinės
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos Vykdymo grupės narių. Yra
tarptautinių ir Lietuvos mokslo žurnalų: Illinois Child Welfare, Oikos: lietuvių
migracijos ir diasporos studijos, Metmenys, Lietuvos istorijos metraštis, Lietuvos
etnologija, Darbai ir Dienos, Jurisprudencija, Kauno istorijos metraštis redakcinių kolegijų narių, knygų serijos On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics (Rodopi, Amsterdam&New
York), mokslo populiarinimo žurnalų redkolegijos narių.

APIBENDRINIMAS
VDU Migracijos ir diasporos tyrimų klasteris palaipsniui tampa rimta interdisciplininių sričių tyrinėjimo baze, išeivijos kultūrinio palikimo kaupimo,
tyrinėjimo, publikavimo, eksponavimo centru Lietuvoje. Nors klasteryje daugiausia tyrinėta lietuvių diasporos istorija, tačiau ir šioje srityje dar lieka daug
neatsakytų klausimų ir daug temų būsimiems tyrimams, naujiems projektams.
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Pastebėtina, jog vis labiau domimasi šiuolaikinės migracijos problemomis ir
šiuolaikinės migracijos tyrimais. Pamažu skaitmeninamas Anatolijaus Šluto,
Algimanto Kezio kolekcijų palikimas ne tik sudaro sąlygas atlikti vizualinės
antropolologijos tyrimus, supažindinti su lietuvių išeivijos oficialiu ir kasdieniniu gyvenimu net tik studentus paskaitų ir seminarų metu, bet ir organizuoti dokumentinio kino vakarus platesnei besidominčiųjų auditorijai. Tikimės,
kad su dideliu entuziazmu VDU LII atsivėrusios kino dokumentikos dirbtuvės
gyvuos dar ilgai.
Lietuvių diaspora, įvairių emigracijos bangų įvairiuose pasaulio kraštuose sukurtas ir sukauptas kultūrinis paveldas yra svarbi Lietuvos istorijos dalis,
kuri vis dar laukia platesnio tyrinėtojų dėmesio. Naujas galimybes atveria
sukurta duomenų bazė Sietynas, palengvinanti mokslininkams ir kitiems
besidomintiems išeivijos archyvais duomenų paiešką. Tikimasi, jog projektą
pavyks toliau sėkmingai tęsti toliau renkant duomenis ir pildant jau esamą
duomenų bazę.
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2011 m. kovo mėnesį VDU Senato sprendimu Išeivijos studijų centro pavadinimas
pakeistas į Lietuvių išeivijos institutą.
Plačiau žr.: http://www.iseivijosinstitutas.lt/archyvai.
Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija. Sud. Aleksandravičius, E.;. Kuzmickaitė, D. K.; Celešiūtė, I.; Raškauskienė, M. Vilnius: Versus aureus, 2013.
Lietuvių diasporos istorijos ir migracijos politikos studijų metmenys: metodinė priemonė. Sudarytojai Kuzmickaitė, D. K.; Celešiūtė, I. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010.
Diasporinė tauta: tarp šiandieninės Lietuvos, migracijos ir lietuviškojo tapatumo:
migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos studentų praktikos mokomoji
priemonė. Sud. Celešiūtė, I.; Žemaitytė, S. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto
leidykla, 2012.
Internetinė prieiga: http://iseivija.vdu.lt/databrowse/.
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Lithuanian Migration and Diaspora Studies
Summary
The purpose of the Lithuanian Migration and Diaspora Studies cluster is to investigate
problems associated with the origins of the Lithuanian diaspora and with its
cultural, political, and social activities as well as to carry on and to further systematic
interdisciplinary research on transnational migration and diaspora processes.
The cluster joins scholars from various disciplines (historians, litterateurs,
sociologists, lawyers, ethnologists), who analyze episodes of émigré history, culture,
and literature and investigate the academic, intellectual, and cultural activities of
émigré organizations and personalities; changes in their conceptions of ethnic and
national identity; and issues of adjustment and preservation of Lithuanianness.
Much attention is paid to Lithuanian migration policy research in the context of the
comparative migration policy.
Cluster objectives are realized through research, preparation of scientific
conferences, seminars, participation in research projects. The research results are
published in periodicals, monographs, source publications and studios.

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

ĮVADAS
Mokslinių tyrimų klasteryje „Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir
Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos“ siekiama ištirti
įvairius globalios tarpusavio priklausomybės ir kultūrinės įvairovės aspektus
bei jų įtaką nacionalinės kultūros ir meno formoms; nagrinėjamos įvairios
meno formos, jų kaita bei tarpusavio sąveikos, taip pat meninės kūrybos vietos
bei funkcijų visuomenėje kaita, meno sampratos transformacijos, jų sklaida ir
sąryšiai su istoriniu, kultūriniu, geografiniu ir sociopolitiniu kontekstu; meno
ir politikos, kūrybos ir socialinės tikrovės, kultūros ir ekonomikos santykiai.
Šios mokslinių tyrimų krypties analizuojamos temos susijusios su šiuolaikinių kultūros ir menotyros teorijų taikymo Lietuvos meno procesų analizei
problemomis: institucinėmis ir estetinėmis transformacijomis posovietinėje
Lietuvoje, dramos teksto, režisūrinės kalbos, vaidybos, judesio meno teorija
ir praktika. Šiomis temomis apgintos septynios ir rengiamos šešios daktaro
disertacijos, publikuota daug mokslinių straipsnių, išleista ir rengiama monografijų. Klasteryje šiuo metu dirba dešimt mokslininkų.
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ATLIEKAMI TYRIMAI
Prof. dr. Jurgita Staniškytė savo tyrimuose analizuoja estetines ir sociokultūrines posovietinio Lietuvos teatro slinktis, didžiausią dėmesį skirdama Lietuvos
teatro ir visuomenės santykių analizei. Komplikuotų posovietinio Lietuvos
scenos meno ir besikeičiančios sociopolitinės bei asmeninės realybės santykių
analizei skirti mokslininkės straipsniai, publikuoti 2012 m., ir spaudai rengiamos kolektyvinės monografijos „Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis“ tyrimo dalis1. Esamojo laiko ir šiuolaikinės socialinės aplinkos
vaizduosenos teatre tyrimas siekė atskleisti pastarųjų dešimtmečių tikrovės
refleksijos Lietuvos teatro scenoje savitumą, atrasti, kaip teatro priemonėmis
kuriama ir įprasminama šiuolaikinė realybė, bei apžvelgti, kaip posovietiniame Lietuvos teatre keičiasi aktualaus teatro samprata. Ištyrinėjus dabarties
reprezentacijas posovietiniame Lietuvos teatre išskirti trys jos tipai: „naujojo
realizmo“ drama paremtos realybės vaizdavimo praktikos, simbolinės šiuolaikinės tikrovės reprezentacijos ir tikrovės tyrimo teatras.
Pirmieji bandymai radikaliai naikinti „realybės trūkumą“ posovietiniame
Lietuvos teatre siejosi su „naujojo realizmo“ dramaturgijos pastatymais. Analizuojant posovietiniame Lietuvos teatre sukurtus spektaklius akivaizdu, jog
labai svarbi sąlyga tam, kad spektaklis atsivertų žiūrovui ne kaip realybės interpretacija ar išmoninga transformacija, o kaip tikrovės atspindys – tai žiūrovo suvokimo įpročiai bei ideologinės schemos. Apibendrinant galima teigti,
jog nors ir formuota per realistinės estetikos kodą neretai „naujojo realizmo“
drama paremtų spektaklių (pavyzdžiui, Oskaro Koršunovo režisuoto Marko
Ravenhillo „Shopping and Fucking“) sceninė kalba virto dekoratyvia, nes vaizdavo ne dabartinę Lietuvos visuomenės situaciją, o jos įsivaizduojamą projekciją. Dėl „neatpažinimo efekto“ ir režisūrinės strategijos „naujasis realizmas“
tapo mimikrija, fiziniu, o ne mentaliniu artėjančios, bet dar svetimos tikrovės
mėgdžiojimu.
Sovietmečiu Lietuvos scenos menas mieliau rinkosi simbolinius dabarties įvardijimo tropus: alegorija, simbolis, metafora tapo kertiniais sceniniais tikrovės interpretavimo ženklais. Taip Lietuvos teatre įsitvirtino simbolinės režisūrinio mąstymo formos, tuo tarpu pačių tikrovės perteikimo
ar formavimo būdų (reprezentacijos) analizė ar dekonstrukcija pirmaisiais
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiais mūsų šalies teatro kūrėjų beveik
visiškai nedomino. Vis dėlto posovietiniame Lietuvos teatre galima aptikti

Ta r p k u lt ū r i n i ų m e n i n i ų m a i n ų t y r i m a i R y t ų i r V i d u r i o E u r o p o j e : g lo b a lū s k o n t e k s ta i i r v i e t i n ė s
p r a k t i k o s / J. Staniškytė, R. Žukienė, E. Klivis, R. Mažeikienė, I. Pukelytė, T. Pabedinskas, M. Petrikas, V. Truskauskaitė

bandymų „tyrinėti“ teatrinę simbolių kalbą bei tikrinti, kokios simbolinės
reprezentacijos tinka, siekiant suteikti sceninę formą šiuolaikinei socialinei
tikrovei. Būtent toks noras užčiuopti gilumines struktūras, organizuojančias
(jungiančias ar išskaidančias) subjektyvius pasakojimus apie dabarties jauseną aptinkamas spektaklyje „Oidipas karalius“ (rež. O. Koršunovas, pagal
Sofoklio pjesę, 2002)2.
Per antrąjį posovietinio Lietuvos teatro dešimtmetį atsirandantys tikrovės
tyrimo strategijomis paremti „spektakliai-tyrimai“ arba autobiografiniai darbai tarsi grąžina šiuolaikiniam teatrui Émile’io Zola išsakytą aistringą troškimą
tapti „tikrovės tyrinėtoju“, nustatant pagrindinius jos negalios simptomus ir be
apgaulės bei melo tas visuomenės ligas demonstruojant. Galima teigti, kad jaunųjų kūrėjų troškimas atverti šių dienų Lietuvos realybę per asmeninę patirtį
ar spektaklio-tyrimo žanrą slepia labiau antropologines, o ne dekonstrukcines
intencijas. Posovietinis Lietuvos teatras per „spektaklius-tyrimus“ bandantis
„pažinti žmogų“ („Atviras ratas“, rež. Aidas Giniotis, 2005) ar iš arti įsižiūrėti į dabarties būsenas (pvz., šalies įvaizdį ir jo formavimo būdus „Drąsi šalis“
(rež. Cezaris Graužinis, 2007) ar realybės šou virusą Gintaro Varno režisuotoje
„Žvaigždžių krušoje“, 2007), kol kas visiškai nedega postmodernia aistra atverti
pačius tikrovės ir fikcijos (meninės realybės) formavimo mechanizmus, taip
mokant žiūrovą, pasak Hanso-Thieso Lehmanno, tikrovės savirefleksijos. Ši
tyrimo dalis buvo pristatyta tarptautinėje mokslinėje Baltijos regiono studijų
asociacijos (AABS) konferencijoje Čikagoje, JAV3.
Prof. dr. J. Staniškytės nagrinėjamų temų laukas apima ir tarpdalykinius
performatyvumo tyrimus. 2012 m. tyrimo rezultatus apibendrinančiame
straipsnyje žurnale „Menotyra“ pasitelkus kelias konkrečias performatyvumo teorijoje naudojamas antropologijos sąvokas (liminalumas, socialinė
drama), demonstruojama, kaip socialinių ritualų analizės įrankiai taikomi
estetinių reiškinių – tiek avangardinio, tiek postdraminio teatro, tiek performanso meno analizėje bei teatro praktikoje; taip pat atskleidžiami šių performatyvių kultūros formų panašumai ir skirtumai. Straipsnyje pasirinktos
kelios performatyvumo tyrimuose naudojamos antropologinės sąvokos jokiu būdu neišsemia visos performatyvumo teorijos mozaikos, apimančios
lingvistinį ir lyties performatyvumą, socialinių vaidmenų teorijas ar post
struktūralistinės signifikantų žaismės koncepciją. Vis dėlto iš šių konkrečių
pavyzdžių galime daryti išvadą, jog šiuolaikiniame teatre vis labiau įsigalint
tarpdalykinėms, intermedialioms praktikoms ir spektakliams atsiduriant
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„tarpinėse būsenose“, performatyvumo teorijos siūlomi įrankiai gali būti
naudingi tiek estetinių, tiek socialinių reiškinių analizei, o neretai įkvepia ir
teatro praktiką4.
Mokslinėje prof. Rasutės Žukienės veikloje 2012 metais dominavo dailės
istorijos tyrimai, susiję su Europos kultūros ir lokalių Lietuvos meno reiškinių
santykiu. Į XX a. Lietuvos dailės istoriją dažniausiai vis dar žvelgiama kaip
į unikalius, lokalius procesus, nesisiejančius su platesniais kontekstais. 2012
metais atliktuose tyrimuose, skirtingai įsitvirtinusioms metodologinėms dailėtyros nuostatoms, į Lietuvos dailės procesus ir reiškinius, atskirų asmenybių
kūrybos rezultatus buvo žvelgiama per globalaus europinio kultūros proceso prizmę. Nagrinėta dailininkų ir menotyrininkų, savo kūrybinę veiklą plėtojusių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, JAV (Prano Domšaičio, Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio, Aleksio Rannito, Mikalojaus Vorobjovo), veikla. Į šias
atskiras ir ne vienu laikotarpiu gyvenusias meno pasaulio asmenybes žiūrėta
per kultūros ir politikos sankirtos prizmę, kiekvienas atskiras autorius vertintas kaip tipiškas atskirų lūžinių, konfliktinių visuomenės gyvenimo laikotarpių
reprezentantas. Tyrinėjant menininkų veiklą padaryta pagrindinė išvada, kad
kultūrinių, sociopolitinių lūžių periodai, netgi karo ar emigracijos kontekstai
nestabdo kūrybingumo ir naujų meninių idėjų apytakos, jei tik menininkas
turi minimalias sąlygas ir kartu kuriančiųjų, menines idėjas produkuojančių
žmonių grupelę. Pirmą kartą įrodyta Mažosios Lietuvos ekspresionisto Domšaičio glaudūs kūrybiniai ryšiai su vokiečių ekspresionistų grupe „Sturm“5,
Čiurlionio ir Stanislawo Wyspianskio kūrybinių pasaulių paralelės6, menotyrininkų Rannito7 ir Vorobjovo8 tyrimų tarptautiškumas ir jų svarba Europos
menotyros mokslo srityje.
Prof. Ph. D. Broniaus Vaškelio veiklą šioje tyrimų kryptyje vainikavo monografija „Žvilgsnis iš atokiau III“ (Vilnius: Versus aureus, 2012)9. Šiose publikacijose išryškėjo analitinis mokslininko požiūris į lietuviškąją literatūrą
ir teatrą, kurtą išeivijoje ir sovietinėje Lietuvoje. Monografijoje pirmą kartą
rekonstruojama lietuviškojo teatro išeivijoje genezė, pagrindiniai teatro egzilyje etapai, taip užpildant tuščias Lietuvos teatro istorijos spragas. Profesorius,
analizuodamas lietuvių teatro pradžią JAV, lietuvių satyros teatrų raidą, lietuvių dramos teatro sambūrių veiklą Čikagoje ir įvairias išeivijos teatro asmenybes, pateikia ne tik dar neatrastą medžiagą ir analizės įrankius, bet ir apžvelgia
išeivijos teatro recepcijos strategijas, požiūrio į teatrą, susiformavusio išeivijos
kultūrinėje spaudoje, studiją.
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Doc. Edgaro Klivio moksliniai tyrimai plėtojo dvi susijusias temas: šiuolaikinio Lietuvos teatro tendencijas, matomas iš posovietnių ir pokolonializmo
tyrimų perspektyvos, bei istorines vėlyvojo sovietmečio Lietuvos teatro formacijas, kurios darė įtaką šiuolaikinei teatro ir teatrinės minties sklaidai. Klivio tyrimuose neapsiribojama teatro raidos vidinės logikos atskleidimu: teat
rą siekiama suvokti aktyvių socialinių jungčių kontekste. Pavyzdžiui, tyrime,
skirtame sovietinio režimo reprezentacijoms šiuolaikiniame Lietuvos teatre,
apžvelgus daugiau nei 30 spektaklių, sukurtų pagal originalius šiuolaikinių
dramaturgų kūrinius, teatrinės atminties pavidalai susiejami su platesnėmis
atminties ir istorijos posovietinėje erdvėje paradigmomis (sovietinio laikotarpio suegzotinimas, atminties krizė, trauminės atminties ypatybės) ir su teoriniais atminties politikos kontekstais. Tyrimo rezultatus apibendrinančiame
straipsnyje, publikuotame moksliniame žurnale „Meno istorija ir kritika“, išskiriamos trauminės, terapinės, instrumentinės ir dialoginės sovietinio režimo šiuolaikiniame Lietuvos teatre atminties formos, jos įvertinamos kritinės
atminties sampratos, pagrįstos Th. Adorno ir J. Habermaso teoriniu diskursu,
atžvilgiu10. Klivio tyrimas atskleidė, kad kritinės atminties erdvė šiuolaikinio
lietuviškojo teatro kūriniuose, skirtuose sovietmečio atminčiai, konstruojama
lėtai ir sunkiai, o stiprių adekvačių spektaklių, kuriuos galėtume suvokti kaip
svarbų įnašą į intelektualinį viešąjį diskursą, dar reikės palaukti. Kol kas skausmingos sovietinės atminties temos daugelis ryškesnių Lietuvos dramaturgų ir
režisierių vengia, orientuodamiesi į dekoratyvesnį ir politiškai neutralų teatrą.
Kituose tekstuose, skirtuose spaudai rengiamai kolektyvinei monografijai
„Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė atmintis“11, Klivis apžvelgia modernistinio Lietuvos režisūros projekto, metaforinio teatro ir teatrinės
tropologijos genezę ir ypatybes, siejant su plačiais XX amžiaus meninio modernizmo kontekstais. Tyrime siūloma iš naujo įvertinti komplikuotas (po)
sovietinio meno sąsajas su vakarietiška modernizmo raida, o kartu – politinių
konfigūracijų nulemtą Rytų Europai būdingą specifiką, nuosaikaus modernizmo pobūdį. Pasak tyrėjo, XX a. pabaigos lietuviško režisūrinio teatro formos
gimė sąveikaujant dviem kontekstams – sovietmečio kultūrai būdingai specifinei tropologinei sandarai, kuri buvo tiesiogiai susijusi su kultūrinio elito, t. y.
inteligentijos susvetimėjimu oficialaus viešojo valstybės gyvenimo atžvilgiu, ir
kita vertus, brežnevizmo epochoje atsivėrusių platesnių galimybių plėtoti meninius eksperimentus ir kurti autonomišką meninį diskursą, arba vėlyvajam
lietuviškam teatriniam modernizmui. Tyrimo dalis, susijusi su tropologijos ir
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emocijų reikšmėmis Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, buvo publikuota Italijos teatro studijų žurnale „Quaderni del teatro di Roma“12.
Istorinę vėlyvojo sovietmečio teatrinę raidą Klivis taip pat analizuoja rengiamoje monografijoje, skirtoje Modrio Tenisono Kauno pantomimos teat
ro trupės (1966–1972) kūrybinėms praktikoms. Surinkti gausūs tekstiniai ir
vizualiniai šaltiniai leidžia naujai įvertinti trupės reikšmę 7–8 deš. Lietuvos
teatro ir platesniame – kultūros kontekste. Ankstesnių teatro istorijos studijų
beveik visiškai ignoruotą trupės kūrybą siūloma įvertinti kaip retą autentiškos
avangardinės sąmonės pasireiškimą Lietuvos kultūroje.
Svarbi tyrimų kryptis susijusi taip pat su institucinės sovietinio ir posovietinio Lietuvos teatro raidos ypatybėmis. Kolektyvinei monografijai atliktas
tyrimas apie nacionalinio teatro sampratos ir institucinės struktūros kaitą leido įvertinti Lietuvos teatro santykio su nacionaline valstybe ir visuomene ir jo
institucinės sistemos, padedančios šį santykį išlaikyti, reikšmę ir sklaidą šiuolaikinėje posovietinėje epochoje. Šis atliktas tyrimas toliau plėtojamas pagal
Europos Sąjungos (ES) paramos struktūrinį projektą „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“13.
Šokio fenomenologinės analizės tyrimus klasteryje atlieka doc. Gediminas
Karoblis. Vieni svarbiausių klausimų atliekant šią tarpdalykinę analizę: šokio
ir muzikos santykis, šokio partnerių tarpusavio sąveika, t. y. vedimas ir sekimas; šokis, kaip foninis kūniškumas, tokiuose kontekstuose kaip iškilmingas
balius, privatus vakarėlis, naktinis klubas ir t. t.; šokis, kaip media, įtarpinanti
psichologinę / socialinę / politinę prasmę. Šios analizės pagrindu (taip pat ir
istoriniais šaltiniais) remdamasis Karoblis nagrinėja įvairius Rytų ir Vidurio
Europos pramoginio šokio, kaip pasilinksminimo ir bendravimo formos, taip
pat ir kaip konkursinės arba sceninės formos, aspektus. Tyrimų centre porinio
sukinio šokiai, t. y. valsas, polka, mazurka, ir kiek vėliau į Europą atkeliavę
transatlantiniai poriniai šokiai, t. y. fokstrotas, tango, lindy hopas.
2012 metais doc. Rūta Mažeikienė tęsė Lietuvos teatro praktikos tyrimus,
sutelkdama dėmesį į šiuolaikines aktoriaus kūrybos tendencijas bei vietinių
vaidybos praktikų sąsajas su platesniais Vakarų teatro teorijos ir praktikos
kontekstais. Ankstesniais tyrimais aktualizavusi šiandienos aktoriaus kūrybos
klausimus ir nužymėjusi ryškiausias vaidybos tendencijas, sietinas su postdraminio teatro poetika, pastaruoju metu mokslininkė gilinosi į šiuolaikinio
teatro vaidybos praktikų sąsajas su modernistinio teatro teorijos bei praktikos
palikimu. Šių tyrimų pagrindu 2012 metais Mažeikienė paskelbė dvi moksli-
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nes publikacijas, tyrinėjančias modernistinių vaidybos sampratų atspindžius
šiuolaikinio Lietuvos teatro praktikoje.
Tarptautiniame mokslinių straipsnių leidinyje pasirodžiusioje publikacijoje „Vaidinti ar Nevaidinti? Šiuolaikinės vaidybos pokyčiai žvelgiant per Eimunto Nekrošiaus „Hamleto“ prizmę“14 Mažeikienė analizuoja aktorių raišką žymaus lietuvių režisieriaus Eimunto Nekrošiaus trilogijoje „Hamletas“,
„Makbetas“, „Otelas“, sukurtoje pagal W. Shakespeare’o tragedijas. Keldama
šiuolaikinei vaidybos praktikai aktualius aktoriaus profesionalumo, meistriškumo klausimus, tyrinėdama, kaip neprofesionalių aktorių pasirodymas
teatre kvestionuoja nusistovėjusias normatyvines struktūras, apibrėžiančias
aktoriaus kūrybos specifiką, mokslininkė drauge atskleidžia netradicinės
aktoriaus raiškos sąsajas su neoavangardinio teatro vaidybos praktika, įtvirtinusia saviekspresyvios vaidybos sampratą. Analizuodama tokių Vakarų
teatro teoretikų bei praktikų kaip Jerzy Grotowskio bei Eugenio Barba’os požiūrį į vaidybą, Mažeikienė ne tik apibrėžia šių menininkų teatro poetikoje
išryškėjusius savitus vaidmens kūrimo būdus, bet ir tyrinėja šių vaidybos
sampratų atspindžius šiuolaikinėje Lietuvos vaidybos praktikoje. Kompleksiška Eimunto Nekrošiaus trilogijos analizė leidžia teatrologei atskleisti šio
režisieriaus spektakliuose vaidinančių aktorių raiškos specifiką ir kartu susieti lokalius Lietuvos aktorinio meno klausimus su platesniais teatro teorijos bei praktikos kontekstais.
Panašaus pobūdžio tyrimus Mažeikienė tęsia analizuodama kito garsaus
lietuvių režisieriaus Oskaro Koršunovo trilogiją: spektaklius „Ten būti čia“,
„Senė“, „Labas Sonia Nauji Metai“, sukurtus naudojant rusų avangardistinės
grupės OBERIU tekstus. Straipsnyje „Apie antimimetinę vaidybą: modernistinių vaidybos teorijų palikimas šiuolaikiniame teatre“15 autorė plėtoja mintį,
kad šiuolaikiniame teatre išryškėjusios naujos, netradicinės vaidybos formos
gali būti siejamos ne tik su postmodernaus teatro tendencijomis, bet ir su modernaus teatro palikimu, ypač su Vakarų teatro vyraujančiose kryptyse neįsitvirtinusia antimimetine vaidyba, apibrėžta tokių modernaus teatro kūrėjų,
pavyzdžiui, E. G. Craigo ar V. Mejerholdo, teoriniuose darbuose Mažeikienės
požiūriu, tokia situacija ypač ryški tuose teatriniuose „landšaftuose“, kuriuose
ilgą laiką dominavo realistinė vaidybos kryptis, siejama su modernaus teatro
režisieriaus K. Stanislavskio vaidybos metodu. Mokslininkė teigia, kad šiuolaikinio Lietuvos teatro (kaip ir kitų posovietinių šalių) režisieriai, ieškodami naujų teatrinės raiškos formų, neretai atsigręžia į sovietmečio laikotarpiu
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draustą ir todėl neišnaudotą XX amžiaus pradžios sąlyginio, antimimetinio
teatro palikimą.
2012 metais doc. Ina Pukelytė toliau plėtojo tyrimus teatro teorijos ir praktikos lygmenimis. Teatro teorijos tyrimų lauke buvo tyrinėjama laiko dimensijų
kaita teatro spektaklių ir dramaturgijos požiūriu. Laiko – kaip vienos pagrindinių dramos sudedamųjų dalių – konstrukto tyrimai yra ypač svarbūs šiuolaikinio postmodernaus teatro kontekste, kur dominuoja fragmentiška, diagonali
laiko traktuotė. Ištyrusi laiko konstruktus lietuvių autorių Sigito Parulskio ir
Mariaus Ivaškevičiaus dramos tekstuose bei palyginusi juos su anksčiau teatre vyravusiomis laiko dimensijomis, mokslininkė parengė ir išleido straipsnį,
skirtą draminio laiko problematikai16.
Kita mokslininkės teatro tyrinėjimų sritis yra susijusi su teatro ir naujųjų medijų santykių analize. Teatro ir naujųjų medijų santykio tyrimai dėl vis
konceptualesnio ir kiekybiškesnio medijų naudojimo teatro pastatymuose ir
performansuose tampa vis aktualesni šiuolaikinei teatrologijai. Atsiveria vis
daugiau nišų, kuriose galima įžvelgti skirtingus medijų panaudojimo metodus,
tikslus. Naujosios medijos turi įtakos ir naujų teatro formų, tokių kaip interaktyvus teatras, medijų teatras, atsiradimui. Plėtodama jau beveik dešimtmetį
aktualią temą (jos pagrindu buvo parašyta ir monografija17), mokslininkė pristatė tarptautinėje konferencijoje Media Culture: Art, Communication, Technologies šiems tyrimams skirtą pranešimą „Screen as Mask or Medium“. Jame
ji išsamiai diskutuoja ekrano, kaip medijos, funkcijas ir reikšmes teatriniuose
pastatymuose.
Kita mokslininkės tyrimų sritis – teatro, kaip kultūros institucijos, reiškinių analizė. Ne vienerius metus dirbusi vadovaujamą darbą teatro institucijose (Kauno valstybiniame dramos teatre, VšĮ „Dvimiesčio kulka“ inicijuotame „Teatro klube“) mokslininkė susidūrė su valstybės kultūros politikos,
organizacijų vadybos klausimais, metodiškai gilinosi į šios srities mokslinius
tyrinėjimus bei pati atliko šio lauko aktualius tyrimus. 2012 metais ji pristatė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Exploring Culture: Consumption,
Organization and Communication“. Pranešimo pagrindu buvo parengtas ir
išleistas PDF formatu straipsnis18, kuriame tyrinėjama valstybės politika kultūros atžvilgiu, jos įtaka kultūros lauko vystymuisi.
Teatro praktikos tyrimai taip pat įgyvendinami pagal nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio vykdomą ES paramos struktūrinį projektą „Kultūros institucijų
komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“.
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Pagal šį projektą mokslininkė atliko teorinės medžiagos, susijusios su KKI
ir komunikacijos procesų sąveika, analizę, pristatydama teoretiko Theodoro
Adorno „Kultūros industrijų“ sampratos kritinę analizę bei ES ir Lietuvos direktyvų ir dokumentų, susijusių su KKI, tyrimą, kuriame apžvelgiama direktyvų įtaka kultūros institucijų komunikaciniams procesams.
Dr. Martynas Petrikas 2012–2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų
fakulteto Teatrologijos katedroje atlieka podoktorantūros stažuotę Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX a. (sutarties nr. 004/27, mokslinė vadovė
prof. dr. Jurgita Staniškytė). Atliekant mokslines tyrimų programos užduotis
2012 m. kaupti empiriniai duomenys apie lenkų teatro sklaidą Lietuvoje ir lietuvių teatro sklaidą XX a. bei kurti teorinių-metodologinių prieigų aparatai
empirinių duomenų analizei19. Tarpiniai atliktų tyrimų rezultatai paskelbti
dviejose mokslinėse publikacijose20 bei dviejuose pranešimuose, skaitytuose
tarptautinėse mokslinėse konferencijose21. Atlikti tyrimai leido sudaryti lietuvių ir lenkų teatro ryšių intensyvumą 1920–1990 m. vaizduojančią duomenų
bazę ir aktualizuoti lig šiol nežinomus ar mažai žinomus duomenis22.
Remiantis tyrimo duomenimis sudaryta oficialios teatro kultūros sklaidos duomenų bazė liudija, kad politinis ir ideologinis 1920–1990 m. fonas
nebuvo palankus lietuvių ir lenkų teatro mainų intensyvinimui ir įvairovei.
Galima pagrįstai teigti, kad šis laikotarpis laikytinas veikiau abipusio domėjimosi augimo ir informacijos stokos tarpsniu. 1920–1940 m. laikotarpiu Kaune veikusio Lietuvoje svarbiausio Valstybės teatro repertuare lenkų
dramaturgija sudarė nedidelę visumos dalį: čia pastatyti šeši originalūs kūriniai ir vienas „sekimas“ – keturi vaizdavo Lietuvos istoriją, o nelituanistine tematika parašytą lenkų dramaturgiją atstovavo išimtinai neoromantiko
Jerzy’io Żuławskio kūriniai. Šiuos skaičius bei lietuvių žiūrovus pasiekusias
dramaturgijos pozicijas galima aiškinti dvejopai. Pirma, tarpukariu lietuvių
kultūros teorijoje Lenkija iškildavo kaip kultūrinis hegemonas, praeityje savinęsis lietuvių kultūros raidą, o dabartyje – jos įprasminimo diskursą. Be
to, susiklosčiusi politinė situacija Antrąją Lenkijos Respubliką tarpukariu
vertė laikyti istorinę sostinę okupavusiu kariniu agresoriumi. Tad akivaizdu,
kad lenkų kultūros sklaida Valstybės teatro scenoje neišvengiamai tapdavo
problemiška. Antra, XX a. pradžioje neoromantikų aplinkoje užsimezgęs
lietuvių teatro estetinio savitumo paieškos projektas, tarpukariu mėgintas
įgyvendinti pristatant modernios dramaturgijos ir režisūros estetiką, tapo
paradoksaliai atpažintas kaip per stipri „svetima“ įtaka.
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Antrojoje XX a. pusėje ir Lietuvoje, ir Lenkijoje augantis abipusis susidomėjimas kaimynine teatro kultūra tampa atvirkščiai proporcingas oficialių
tarpkultūrinio (Sovietų Sąjungos ir Lenkijos Liaudies Respublikos) bendradarbiavimo programų ribojamiems mainams. Sovietinės okupacijos laikotarpiu egzistavęs oficialių tarptautinių kultūros mainų pobūdis suteikė progą Lietuvoje išvysti Lenkijos Liaudies Respublikos (LLR) teatro pavyzdžius, tačiau
nesudarė sąlygų pažinti visumos. Galima teigti, kad reguliuojami ir kontroliuojami mainai veikė kaip kultūros politikos įgyvendinimo ir ideologijos tvirtinimo įrankis, ir Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika (LTSR) diegė šališką,
kupiūruotą LLR teatro kultūros vaizdinį. Taigi, LTSR įvykusios profesionalių
Lenkijos dramos teatrų gastrolės leidžia įžvelgti teatro mainų magistralę, kurią
ribojo oficialiais susitarimais, politiniu bei estetiniu korektiškumu grindžiama tarptautinių santykių kilpa. Tačiau šis reiškinys taip pat neatsietinas nuo
abipusio domėjimosi kaimynine teatro kultūra augimo. Sovietinio laikotarpio
pabaiga rodo, kad Lietuvos ir Lenkijos teatro terpių tarpusavio kontaktų paieška perauga oficialių tarpkultūrinio bendradarbiavimo programų ribas, imama naudotis aižėjančiose politinėse santvarkose atveriančiais kanalais siekiant
nuoširdesnio ir jau tiesiogiai su teatrine veikla susijusio ryšio.
Šiuolaikinę Lietuvos fotografiją, jos tendencijas, išryškėjusias XX ir XXI a.
sandūroje, ir naujausius fotografijos meno reiškinius tyrinėja šio mokslinio
klasterio atstovas dr. Tomas Pabedinskas. Praėjusiais metais fotografijos tyrimai plėtoti dviem kryptimis: analizuota Lietuvos šiuolaikinė fotografija ir
Lietuvos fotografijos istorinė raida. Abiem atvejais teorinės įžvalgos taikytos
konkrečių atvejų analizei: menininko Algio Griškevičiaus ir fotografų Antano
Sutkaus, Romualdo Rakausko kūrinių nagrinėjimui. Minėtų tyrimų rezultatai
pateikti moksliniuose straipsniuose23.
Anksčiau moksliniuose menotyros tekstuose neanalizuoti šiuolaikinės
Lietuvos fotografijos pavyzdžiai – A. Griškevičaus darbai iš serijos „Cirkas“
(2009) – tyrinėti analoginės fotografijos ir skaitmeninių manipuliacijų santykio
aspektu. A. Griškevičiaus kūrinių tyrimui naudotas struktūralistinis fotografijos analizės metodas, kurį išplėtojo prancūzų semiotikas Roland’as Barthes’as.
Struktūralistinė analizė atskleidžia skirtingus technologinius ir kultūrinius
aptariamų kūrinių sluoksnius, susijusius su ilgalaikėmis Lietuvos fotografijos
tradicijomis bei įsitvirtinusia lietuviškos tapatybės samprata. A. Griškevičiaus
darbų nagrinėjimas taip pat remiasi Vilémo Flusserio fotografijos analize ir jo
apibrėžta fotografijos produkciją lemiančių „programų“ samprata. A. Griške-
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vičiaus darbų tyrimas parodė, kad ir technologiniu, ir perteikiamų prasmių
požiūriu įvairūs kūrybiniai A. Griškevičiaus sprendimai nėra ribojami vienos
konkrečios fotografinių atvaizdų produkcijos „programos“. Todėl šio menininko darbai yra ir tradiciniai, ir šiuolaikiški tuo pat metu. Jo fotografijas galima interpretuoti kaip savitą ilgalaikių Lietuvos fotografijos tradicijų kritinę
dekonstrukciją.
Lietuvos fotografijos istorijos tyrimų objektu pasirinktas gerai žinomas
Antano Sutkaus ir Romualdo Rakausko fotografijų albumas „Vilniaus šiokiadieniai“ (1965). Tačiau albume pateiktų fotografijų ir paties albumo dizaino
tyrimas pasižymėjo nauju aspektu. Remiantis R. Barthes’o išplėtotu fotografijos struktūralistinės analizės metodu, atskleista, kaip fiksuodami konkrečias
gyvenimo akimirkas fotografai peržengė jų ribas ir savo darbuose atskleidė
nuo konkretaus laiko neva nepriklausantį humanistinį pasaulėvaizdį, perimtą iš Vakarų humanistinės fotografijos. Minėtame A. Sutkaus ir A. Rakausko
albume atsiskleidžia visai fotografijai būdingas dvilypumas. Viena vertus, kiekvienas atvaizdas yra tiesiogiai susijęs su konkrečia tikrove – tai lemia pati fotografijos technologija. Kita vertus, fotografija kartu perteikia ir „papildomas“
konotacines prasmes, susijusias ne tiek su objektyvia tikrove, konkrečiu laiko
ir vietos fragmentu, bet su socialiniais bei kultūriniais kontekstais. Todėl fotografijos suvokimas visada peržengia regimos informacijos ribas, ir tai sukuria
prielaidas fotografija perteikti plačias metaforines prasmes.
Vitalija Truskauskaitė 2012 m. tęsė sakralinio teatro Lietuvoje tyrimus. Tiriant šiuolaikinę Lietuvos krikščioniškojo teatro raišką buvo pastebėta originali sakralinių simbolių reprezentavimo spektaklyje tendencija. Simbolių citavimo praktikas ėmė keisti simbolių dekonstrukcija. Šiai problemai aptarti buvo
parengtas ir išspausdintas straipsnis24. Jame pristatoma simbolių reprezentavimo tradicija Vakarų Europos krikščioniškajame teatre ir tiriamos simbolių
panaudojimo prasmės šiuolaikiniuose Lietuvos dramos teatro spektakliuose,
statant juos netradicinėse erdvėse – Šv. Jurgio, Šv. Jonų, Šv. Ksavero bažnyčių ar
jų šventorių erdvėse. Išanalizavus režisierių Tomo Erbrėderio, Algimanto Armono, Rolando Atkočiūno, Kęstučio Jakšto atskirus pastatymus išryškėjo simbolių dekonstrukcijos strategija, sietina su religinės tapatybės krizės sklaida.
Vaidybos metodų ir kultūrinės, socialinės aplinkos sąsajos, tarpkultūrinės
spektaklių kūrimo metodų transformacijos buvo tiriamos analizuojant režisierių Dalios Tamulevičiūtės, Giedriaus Mackevičiaus spektaklių kūrimo metodus. Psichologinio teatro kūrimo strategijos pokyčiai buvo aptarti dviejose

39

40

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
H UMANITARINIŲ M OKSLŲ KLASTERIAI

publikacijose. Remiantis Dalios Tamulevičiūtės spektaklio kūrimo metodo
analize straipsnyje „Aktorius – režisierius – sistema“ atskleisti K. Stanislavskio
vaidmens kūrimo strategijos pokyčiai, sąlygoti lietuviškojo identiteto specifika25. Persikūnijimo metodas D. Tamulevičiūtės kūryboje buvo aktyviai plečiamas, naudojant veiksminę improvizaciją, žaidybinę atmosferą, aktyvią teksto
interpretaciją. Analizuojant spektaklį pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai
Karamazovai“ atskleisti vaidybos technikos pokyčiai aktoriaus Rolando Butkevičiaus sukurtame brolio Aliošos vaidmenyje26. Persikūnijimo į vaidmenį
technikos šio aktoriaus kūryboje buvo esmingai papildytos buvimo savimi patirtimis. Tęsiant vaidybos metodų ir socialinės aplinkos temą straipsnyje „Apsiausties patirtys: režisieriaus Giedriaus Mackevičiaus debiutas teatre“ pristatomas nežinomas emigracijoje kūrusio menininko kūrybos puslapis – jo debiuto
teatrinės ir bendruomeninės patirtys. Išanalizavus spektaklį „Apsiaustis“ buvo
pristatyta išpažinties teatro stilistika, kurioje esminę vietą užima tiesioginė aktoriaus sąveika su žiūrovu27.
Ištyrus vaidybos metodų kaitą šiuolaikiniame Lietuvos teatre buvo parengtas pranešimas Pirmajai pasaulinei psichologijos ir sociologijos konferencijai
(Antalija, Turkija) „Krikščioniškasis teatras Lietuvoje: nuo pakartojimo iki rekolekcijų“. Remiantis metodų kaitos analize buvo pristatyta dvasinių rekolekcijų ir prisiminimo apie rekolekcijų patirtį sąsaja. Atsižvelgiant į šios sąsajos
originalumą buvo nustatyta, kad krikščioniškajame teatre Lietuvoje galima
aptikti vaidybos metodų sakraliniame teatre tęstinumą, sietiną su sakralinio
teatro Lietuvoje ištakomis. Vaidybos metodų integracijos į kultūrinę bei socia
linę aplinką problemos buvo pristatytos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys“ (Vilnius, Lietuva).
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INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSNATIONAL
EXCHANGE OF ARTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE:
GLOBAL CONTEXTS AND LOCAL PRACTICES
Summary
The main focus of this scientific cluster is the research of intercultural and transnational
dimensions of artistic practices in Central and Eastern Europe. The reconstruction and
analysis of historical developments of intercultural communication and transnational
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exchange of arts, their ideological premises, contemporary issues as well as challenges
of the future frame the scope of this research. The main tasks of this research are the
following: to determine the global aspects of cultural interdependence and cultural
diversity, to evaluate their influence on national cultures and art forms, to analyse the
developments of fine arts, performing arts, literature, photography and popular culture
in the region, to mark the transformations in the notions of artistic practices together
with its cultural, historical, geographic and sociopolitical context as well as to trace the
interdependence of art and politics, culture and social reality, creative practices and
economy. The thematic framework of the cluster also includes the methodological and
theoretical research of intercultural communication in arts of Eastern and Central
Europe, the formation of the theoretical models of cultural dialogue, the dealing with
the problematic aspects of applying contemporary cultural theories to the studies of
Lithuanian art.
At the moment the researchers from the fields of art research, philology and
philosophy are associated with this interdisciplinary scientific cluster, which actively
participates in the field of international research, serves as a member of several
research and studies networks, cooperates in the mutual projects with science and art
organizations from Lithuanian and abroad.

LIETUVOS MENO IR KULTŪROS PAVELDO
TAPATUMO TYRIMAI
dr. Jolita Butkevičienė
prof. dr. Nijolė Lukšionytė

„Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų“ klasteris įkurtas 2007
metais. Klasterio mokslo tyrimų objektas pasižymi daugiasluoksniškumu –
aprėpia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikų, XIX–XX a. Lietuvos
meną ir kultūros paveldą. Pagrindinis mokslininkų tikslas – plėtoti Lietuvos
meno ir kultūros paveldo tyrimus Europos kontekste, skelbti informaciją apie
medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo vertybes, padaryti ją prieinama lyginamajai menotyrai. Atkreiptinas dėmesys, kad klasterio tema atitinka nuolatinį
Lietuvos valstybės patvirtintą Lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą.
Pagrindinių klasterio uždavinių įgyvendinimas 2012 m. buvo orientuojamas dviem kryptimis:
1. Fundamentalių mokslinių tyrimų plėtra.
2. Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida bei viešinimas, vykdytas keliais
būdais:
• monografijos ir straipsniai. Lietuvos menotyros, paveldosaugos ir kultūrologijos mokslų laukas praplėstas nauja aktualia informacija;
• taikomojo pobūdžio tyrimai, būtini paveldui išsaugoti. Mokslininkai atliko architektūros objektų bei sakralinio meno tyrimus, prisidėjo prie tausojančio ir maksimalų autentiškumą palaikančio aplinkos formavimo;
• paveldo animavimo projektai, į kuriuos buvo įtraukta miesto visuomenė, vyko edukacinis darbas, supažindinta su paveldo problemomis
ir išsaugojimo galimybėmis. Į projektus įsitraukė magistrantai, jie įgijo
aktualių profesinių žinių. Ši veikla yra itin svarbus praktinio tyrimų panaudojimo ir rezultatų sklaidos visuomenei būdas;
• kiti mokslinių tyrimų rezultatų pateikimo būdai. Mokslo populiarinimo
straipsnių publikavimas, dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, interneto tinklalapių sukūrimas, viešų paskaitų skaitymas, menotyrinių tyrimų duomenų pritaikymas kuruojamose parodose.
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Taigi įgyvendinant mokslinių tyrimų tikslus ir uždavinius 2012 m. toliau
buvo tęsiami sakralinės dailės ir taikomosios dailės tyrimai, analizuojami architektūros reiškiniai ir paveldosaugos problemos. 2012 m. klasteryje dirbo
vienuolika mokslininkų, septyni doktorantai. Klasterio vadovė – menotyros
katedros vedėja doc. dr. Aušrinė Slavinskienė, Mokslinės tarybos pirmininkė –
prof. dr. Nijolė Lukšionytė.

TYRIMŲ KRYPTYS
Per klasterio gyvavimo metus, reaguojant į kultūros ir mokslo raidos aktua
lijas, šiek tiek keitėsi vykdomų darbų problematika. Klasteryje plėtojamos
tyrimų tematikos tiesiogiai siejasi su naujausiomis Lietuvos mokslo tarybos
paskelbtomis „Lituanistikos tyrimų plėtros strateginėmis gairėmis“ iki 2020
metų1. Minėtas strategines gaires papildančiame prioritetinių lituanistikos
tyrimų temų sąraše esančios kelios temos – 1) kultūrinės atminties ir tapatumų sąveikos tyrimai; 2) krikščionybės įtaka Lietuvos visuomenei ir kultūrai;
3) Lietuvos menų sociokultūriniai tyrimai – sutampa su klasterio mokslininkų
vystoma tematika.
Pagal klasterio mokslinius interesus bei atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos
mokslo erdvės perspektyvines ir prioritetines programas, apibrėžtos pagrindinės klasterio tyrimų kryptys:
1. Lietuvos meno objektų, reiškinių, personalijų, meninių mokyklų istorinės, stilistinės, ikonografinės kaitos tyrimai, apimantys sakralinę ir pasaulietinę (vaizduojamąją bei taikomąją) dailę, architektūrą.
2. Meno istorijos faktografiniai ir analitiniai tyrimai buvusios LDK teritorijos
ribose. Lietuvos meno sąsajų su Europos ir pasaulio kontekstu tyrimai.
3. Medžiaginio ir nemedžiaginio paveldo tyrimai, paveldosaugos problemos. Kultūros paveldo animavimas ir integracija į šiuolaikinį Lietuvos
sociokultūrinį ir ekonominį potencialą.
4. Tapatumo problematika Lietuvos, išeivijos ir paribio kultūrų mene: lyginamieji tyrimai. Istoriniai ir šiuolaikiniai meno reiškinių lokalinio tapatumo pjūviai.
5. Lietuvos menotyros istoriografija ir metodologija.
Įgyvendinant ilgalaikes tyrimų kryptis 2012 m. plėtotos tematikos, kurios
ir aprašytos šioje ataskaitoje.

LIE TUVOS MENO IR KULTŪROS PAVELDO TAPATU MO T YRI MAI /
J o l i t a Bu t ke vi č i e n ė, N i jo l ė Lu kš i o nytė

Lietuvos ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS tyrimai
Lietuvos architektūros mokslinių tyrimų srityje dirba prof. habil. dr. Vytautas
Levandauskas, doc. dr. Nijolė Taluntytė ir profesoriaus doktorantai Lina Preišegalavičienė2, Silvija Slaminskienė ir Gintautas Žalėnas3.
Prof. V. Levandauskas, pasitelkęs skirtingų mokslo šakų metodus, atliko
labai aktualius Lietuvos architektūros istorijai ir paveldosaugai mūro architektūros paveldo tyrimus. Kartu su doc. N. Taluntyte pirmą kartą Lietuvos
architektūros istoriografijoje nustatė skirtingiems istoriniams laikotarpiams
būdingus plytų formatus ir jų raidą. Tyrimui naudota originali autorių sukurta
kompleksinė metodika. Išmatuotų plytų dydžiai gretinti su nurodytais istoriniuose dokumentuose. Matavimams parinkta įvairių epochų (kuo tiksliau
žinomo statybos laiko) daugiau kaip 150 pastatų, kiekviename jų išmatuota
ne mažiau kaip 100 plytų. Vidutiniai dažniausiai pasitaikantys dydžiai apskaičiuoti ne aritmetiniais vidurkiais, o pagal Gauso matematinės statistikos
metodą, išrenkant dažniausiai pasitaikančius dydžius. Siekiant apibendrinti
Lietuvos plytų dydžių kaitą nuo mūro statybos pradžios (XIII a. vidurio) iki
XX a. ir nustatyti būdingas tendencijas buvo sudaryti chronologiniai grafikai,
vizualiai iliustruojantys ir tiksliau atskleidžiantys ištirtus ir aprašytus plytų dydžių kaitos pokyčius laikui bėgant. Gauti ir paskelbti tyrimų rezultatai gali būti
naudojami architektūros paveldo datavimui, ypač tada, kai neišlikę nei pastato
architektūrinių detalių, nei mūro rišimo fragmentų. Taip pat šie tyrimai padeda atskleisti statybinės keramikos plėtros kelius bei savitumus, netgi lietuviškojo mentaliteto požymius4.
Reikšmingiausias šios tyrimų krypties ir kartu viso klasterio 2012 m. veiklos rezultatas yra prof. V. Levandausko parengta ir publikuota monografija
„Lietuvos mūro istorija“5, atverianti ilgalaikių fundamentalių daugiasluoksnių tyrimų rezultatus. Šis mokslinis veikalas yra pirmasis sintetinis tyrimas,
apimantis mūro istoriją nuo seniausių laikų iki Pirmojo pasaulinio karo. Remiantis pirmą kartą mokslinėje apyvartoje panaudotais archyviniais šaltiniais,
senąja literatūra bei natūros tyrimais, pristatoma senoji plytų gamybos technologija Lietuvoje, fizinės ir vizualinės savybės (braukos, ženklai, įrašai). Panaudojus originalią darbo autoriaus sukurtą metodiką, nuosekliai ištirta Lietuvos keraminių plytų dydžių kaita nuo seniausių laikų iki šių dienų plačiame
Europos šalių kontekste. Išaiškinta, kaip laikui bėgant, keitėsi plytų formatai,
jų rišimo būdai, akmens ir plytų mūro konstrukcijų pobūdis. Panaudojus auto-
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riaus sukurtą originalią skiedinių sudėties apskaičiavimo metodiką, išaiškinti
jų pokyčiai įvairiais laikotarpiais. Atskiras skyrius skirtas rišamosios medžiagos – kalkių – gamybos technologijos raidai. Nauju aspektu atskleista Lietuvos
mūro genezės problema (panaudojus autoriaus atliktus Gardino pilies pastatų
tyrimus); įvertintos plytų dekoro estetinės ir techninės savybes, mūro ir medžio konstrukcijų sąsajos. Atskiruose skyriuose išnagrinėta fachverkinė statyba, mūro darbų procesai, pastoliai, kėlimo įranga. Iki šiol Lietuvoje niekas
nenagrinėjo tinko technologinių savitumų, sgrafito struktūros. Monografijoje
jie aprašyti ir įvertinti ne tik medžiaginiu, bet ir estetiniu aspektais. Fundamentalių tyrimų išvadų pagrindu sudaryta chronologinė mūro medžiagų ir
konstrukcijų pokyčių lentelė, kuri gali būti naudinga paveldotvarkos mokslui
ir praktikai – nustatytieji dėsningumai padės geriau datuoti ir vertinti architektūros paveldą, kokybiškiau vykdyti restauravimo darbus. Prof. V. Levandausko monografijoje išaiškinti mūro raidos savitumai gerokai praplėtė Lietuvos materialinės kultūros istoriją; tyrimų rezultatai perspektyvūs teoriniu ir
praktiniu aspektais.

ARCHITEKTŪROS PAVELDOSAUGOS IR PAVELDOTVARKOS TYRIMAI
Aktualias mokslines kultūros paveldo išsaugojimo ir tvarkymo temas nagrinėja prof. dr. Nijolė Lukšionytė, dr. Jolita Butkevičienė, dr. Ingrida Veliutė, doktorantės Iveta Dabašinskienė, Viltė Migonytė. Atliekant tyrimus susiduriama
su aštriomis įvairialypėmis problemomis, kurių sprendimas reikalauja ne tik
klasikinių menotyros tyrimų metodų, bet ir specifinių tarptautinių paveldosaugos teorijos, teisės, kultūrologijos ir socialinių mokslų metodų sintezės.
Prof. N. Lukšionytė nagrinėja paveldo apsaugos problemas nepriklausomybės metais (1990–2010). Remdamasi trijų Kauno architektūros paveldo
objektų analize, aptaria tris skirtingus elgesio su paveldu atvejus, simptomiškai
atspindinčius laikotarpio problemas. Gotikinę Šv. Gertrūdos bažnyčią į uždarą kiemą užblokavęs Komunistų partijos komiteto pastatas buvo nugriautas
Atgimimo Sąjūdžio organizuotos visuomenės iniciatyva 1989 m., o pati bažnyčia 1991–1994 m. restauruota valstybės lėšomis. Medinis XIX a. vidurio priemiesčio dvarelis Baritonų g. 6, šimtą metų priklausęs Petravičių šeimai, nuo
1994 m. stovėjo tuščias, miesto savivaldybė tol rengė dokumentus privatizacijai, kol namas visai sugriuvo. Žymaus architekto Vytauto Landsbergio-Žem-
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kalnio kotedžas, reprezentuojantis tarpukario modernizmą, atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę grąžintas šeimai. Jos nariai namą pardavė, naujieji savininkai 2004–2005 m. visiškai pertvarkė išorę, nors objektas jau buvo įtrauktas į
Kultūros vertybių registrą ir paskelbtas valstybės saugomu. Du pastarieji pavyzdžiai atskleidžia vertybių krizę Lietuvos paveldo apsaugos srityje. Utilitarus
legalizmas leidžia paveldosaugos institucijoms prisidengti įstatymo formule ir
nesivarginti ieškant alternatyvių išsaugojimo galimybių6. VGTU organizuotoje mokslinėje konferencijoje N. Lukšionytės skaitytas pranešimas buvo skirtas
ekologiško požiūrio į paveldą formavimui7. Jei į paveldo išteklius žvelgtume
kaip į investicinį potencialą, jie galėtų tapti vietovės ekonominės ir socialinės
gerovės kūrimo varikliu. Istorinio užstatymo teritorijoms reikėtų suteikti teisinį atgaivinimo (revitalizacijos) prioriteto zonų statusą. Revitalizacija – tai
gyvybingumo grąžinimas degraduojančioms miesto struktūrinėms dalims,
fizinės aplinkos kokybės, ekonominio aktyvumo, socialinės integracijos skatinimas. Atgaivinimas turėtų siekti pusiausvyros tarp išsaugojimo ir optimalaus
pritaikymo. Konkrečių pokyčių valdymui reikalingas daugiašakio personalo
darbas. Tausojantis tvarkymas turėtų vykti per kryptingą valdymo planą, kuris
funkcionuotų kaip procesas, prižiūrimas profesionalų – tai sumažintų įtampą tarp paveldosaugos institucijų ir naujosios architektūros kūrėjų. Informavimas apie pastatų kultūrines vertes, jų ekologinį potencialą, konsultavimas
apie tinkamus tvarkymo būdus, palaikomąją priežiūrą galėtų tapti veiksminga
švietėjiška misija, kurią skatina ICOMOS Kvebeko deklaracija (2008 m.). Labai svarbu stiprinti istorinių zonų gyventojų motyvavimą, kad jie patys imtųsi atsakomybės už tinkamą būsto priežiūrą ir atnaujinimą. Konferencijos
pranešimo pagrindu parengta pažyma apie Lietuvos architektūrinio paveldo
išsaugojimo politiką, kuri svarstyta Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje
2012-11-23 posėdyje8.
Naują Lietuvos architektūros paveldo tyrimų kryptį plėtoja dr. J. Butkevičienė. Jos veikla sutelkta į Lietuvos mūro architektūros rekonstrukcijos ir
restauracijos darbų mokslinio pagrįstumo analizę, atkurtų fragmentų formos
autentiškumo tyrimą, istorinės medžiagos (formos ir substancijos) išlikimo
nustatymą. Vienas iš daugelio tyrimuose taikomų metodų yra autorės sukurtas formalusis-rekonstrukcinis metodas. Šio metodo esmė – rekonstruotos
(visiškai atstatytos) ar restauruotos architektūros kompozicijos lyginimas su
architektūrinių ir ikonografinių tyrimų duomenimis, pagrindinį dėmesį skiriant moksliniam atkurtų pastato dalių ir detalių pagrįstumui. Tokiu būdu
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kiekvienas paveldotvarkos darbus patyrusio pastato elementas tiriamas per
autentiškumo prizmę, nustatant kiek jis artimas atkuriamo laikmečio originalui formos, medžiagiškumo, atlikimo būdo aspektais. Atliktų tyrimų pagrindu buvo išskirti Lietuvos mūro architektūros restauravimo ir rekonstravimo
darbų tipai ir atkūrimo būdai. Gautų rezultatų vertinimas atliekamas vadovaujantis tarptautinėmis paveldotvarkos nuostatomis ir teorijomis. Paveldotvarkos problemos atskleidžiamos nagrinėjant daug konkrečių Lietuvos mūro
architektūros paveldo pavyzdžių. Siekiant užkirsti kelią neigiamų tendencijų
plitimui, ieškoma priežasčių, lėmusių savitos istorinių pastatų restauravimo ir
rekonstravimo sampratos susiklostymą, analizuojama aktyviausiu mūro architektūros paveldotvarkos periodu – sovietmečiu susiformavusių mūro architektūros restauravimo tendencijų įtaka šių dienų paveldotvarkai 9.
Klasterio narės, tyrinėjančios kultūros paveldo problemas, 2012 m. pradėjo
vykdyti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Archimedė“– Kauno
miesto medinės architektūros duomenų bazė“ (LIT-6-12). Reikia akcentuoti, kad Lietuvos miestų medinė architektūra kol kas tyrinėta labai mažai, šis
darbas ypatingai aktualus ir laiku, nes mediniai pastatai yra jautriausia, greičiausiai kintanti ir nykstanti architektūros paveldo rūšis. Projektas vykdomas
dviem kryptimis. Visų pirma, atliekamas inventorizavimas – informacijos rinkimas, analizavimas ir išsaugojimas ateities kartoms. Šiuo tikslu archyvuose
renkami duomenys apie Kauno miesto medinį paveldą ir atliekami natūros
tyrimai bei fotofiksacija. Lyginant archyvinių ir natūros tyrimų informaciją,
atskleidžiamas buvęs medinės Kauno architektūros mastas ir šiandieninis
jos išlikimo laipsnis. Taip pat nustatomas išlikusių pastatų autentiškumas, jų
vertės. Duomenys viešinami specialiai sukurtame internetiniame tinklalapyje www.archimede.lt. Kita projekto veiklos kryptis orientuota į visuomenės
švietimą. Parengta ir gyventojams dalijama praktinių patarimų metodinė medžiaga, konsultuojami medinių namų naudotojai ir savininkai, telkiama medinių namų savininkų bendruomenė, visuomenei aiškinamos šio nykstančio
architektūros paveldo vertės ir išsaugojimo galimybės. Tokio pobūdžio Kauno
medinės architektūros tyrimai ir operatyvi rezultatų sklaida, aktyvus bendravimas su namų savininkais ir naudotojais – svarus indėlis į Lietuvos medinių
namų dokumentavimo ir materialios apsaugos skatinimo procesus.
Taigi, klasterio narių plėtojami paveldo tyrimai turi svarbią mokslinę ir
praktinę reikšmę.
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SAKRALINIO MENO TYRIMAI
Kita mokslininkių grupė dirba sovietmečiu menotyros užribyje buvusio sakralinio meno tyrimų srityje. Kadangi tokio pobūdžio darbai Lietuvoje vykdomi tik paskutinius dvidešimt metų, yra dar daug netyrinėtų temų. Šias
spragas intensyvia moksline veikla 2012 m. aktyviai mažino prof. dr. Laima
Šinkūnaitė, dr. Aušra Vasiliauskienė ir doktorantūros studijas pradėjusi Indrė Šurkutė.
Prof. L. Šinkūnaitė pirmą kartą tyrinėjo abi Kauno Kristaus Prisikėlimo
bažnyčias bei Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir atskleidė šių
objektų architektūros ir dailės ikonologiją10. Nauji informacijos klodai atverti
Pažaislio „Marijos su Kūdikiu gėlių vainike“ paveiksle, jo tyrimui pritaikius
ikonoteologinį metodą11. Monografijoje „Apytalaukio parapija. Mikrobendruomenės istorija“(bendraautorė V. Kamuntavičienė) pirmą kartą Apytalaukio bažnyčioje rasta XVII pabaigos sienų tapyba, savo laiku įkvėpta Pažaislio
vienuolyno darbų. Šiais atvejais taikyti atribucinis, formalusis, ikonografinis ir
ikonologinis bei istorinis metodai12.
Toliau plėtodamos sakralinio meno tyrimus, prof. dr. L. Šinkūnaitė ir
dr. Aušra Vasiliauskienė pradėjo vykdyti naują LMT finansuojamą projektą
(VAT-12031) „Krikščioniškoji ikonografija XVII–XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos ir transformacija“ Šių tyrimų tikslas – ikonografiniu-ikonologiniu požiūriu išsamiai ištirti ir įvertinti vieną svarbiausių krikščioniškų temų – Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos siužetus LDK dailėje, atskleisti šios temos
ikonografijos transformacijas XIX–XX a. Lietuvos mene.
Lietuvos krikščioniškoje ikonografijoje ypatingai mažai tyrinėti visais
krikščionybės amžiais aktualių Kristaus ir Dievo Motinos gyvenimo istoriją
atspindintys siužetai. Jų reikšmė bei kontekstai Vakarų Europoje nuosekliai
pradėti analizuoti dar XIX amžiuje. Naujojo Testamento, jį papildančios
apokrifinės literatūros siužetai buvo pirmieji krikščioniškosios ikonografijos
tyrimų objektai. Tuo tarpu Lietuvoje iki šiol nėra studijų, monografijų, šiuo
temos aspektu analizuojančių ir apibendrinančių savo paveldą. Todėl tyrimų
objektu ir akcentu pasirinkta Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos tematinė grupė krikščioniškame LDK mene. Klasterio mokslininkės, pasitelkę
įvairius šaltinius, taikydamos ikonografinį-ikonologinį, lyginamąjį ir kitus
metodus ieško atsakymų į svarbiausius mokslinius klausimus. Kokie Marijos
temų siužetai daugiausiai plito Lietuvos dailėje? Kokios ikonografinės ypaty-
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bės jiems būdingos? Kaip šie kūriniai integruojasi į Europos meno kontekstą? Savo tyrimais jos realizuoja vieną svarbiausių menotyros uždavinių – į
Lietuvos meno istorijos mokslo lauką integruoti ir aktualizuoti sukauptus
naujausius ir svarbiausius užsienio mokslininkų atradimus bei žinias ikonografijos tyrinėjimų baruose ir šiame kontekste išanalizuoti bei įvertinti meninius procesus mūsų šalyje.
Sakralinio meno tyrinėtojų ateities planuose – Jėzaus Kristaus gyvenimo
istorijos, šventųjų, angelų ikonografiniai-ikonologiniai tyrimai, tęsiantys pradėtą LDK krikščioniškos ikonografijos tyrimų spragų užpildymą.

LIETUVOS MENOTYROS ISTORIJOS IR XX A. DAILĖS TYRIMAI
Kita plati klasterio mokslininkų tyrimų kryptis apima Lietuvos menotyros istorijos ir XX a. dailės tyrimus. Taikomosios dailės palikimo ir šiuolaikinių pokyčių analizė yra pagrindinė doc. dr. Raimondos Simanaitienės tyrimų sritis.
Mokslininkė koncentruojasi į iki šiol mažai tyrinėtas temas, jų probleminius
aspektus, analizuoja savitų, tačiau iki šiol mažiau dėmesio sulaukusių dailininkų kūrybą. Taip pat tyrinėja meno projektų bei kultūrinių renginių reikšmės ir
jų populiarinimo Lietuvoje klausimus. Tai aktualios, tačiau kol kas labai mažai
mokslinėje spaudoje liečiamos temos13.
Lietuvos menotyros istorijos ir teorijos tyrimai – palyginti nauja kryptis
Lietuvoje. 2011 m. šiai problematikai buvo skirtas didelis dėmesys. Išleistame moksliniame žurnale „Meno istorija ir kritika“ klasterio narių prof. L. Šinkūnaitės, prof. V. Levandausko, prof. N. Lukšionytės, doc. A. Slavinskienės,
doc. R. Simanaitienės, dr. J. Butkevičienės straipsniuose pirmą kartą išsamiai
nagrinėta menotyros, kaip mokslo šakos, istorija Lietuvoje nuo XIX a. pradžios iki šių dienų14. 2012 m. ši tema buvo plėtota mokslininkų prof. V. Levandausko ir doc. A. Slavinskienės. Moksliniu požiūriu aktualus ir įdomus yra
prof. V. Levandausko straipsnis, nagrinėjantis XIX a. pirmosios pusės Vilniaus
universiteto profesorių akademinius darbus, pagrindinį dėmesį skiriant architektūros mokslo ir architektūros istorijos problematikai juose15. Doc. A. Slavinskienė koncentruojasi į vieno iškiliausio menotyrininko Jurgio Baltrušaičio
įtaką Lietuvos tarpukario menotyros formavimuisi16.
Taip pat reikia pažymėti dar vieną tyrimų temą, kurią 2012 m. baigė
prof. habil. dr. Vlado Stausko knyga „Architektūra, aplinka, atostogos“17. Pro-
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fesoriaus emerito moksliniai tyrinėjimai sutelkti į estetinius-kompozicinius
ir socialinius-ekologinius architektūros ir urbanistinių kompleksų ryšius su
kraštovaizdžio vertybėmis.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų klasterio mokslininkų
veiklos rezultatai nuolatos viešinami monografijose ir moksliniuose leidiniuose, pristatomi mokslinėse konferencijose. Klasterio veiklos aktualumą patvirtina jo narių projektai, gaunantys Lietuvos mokslo tarybos finansavimą.
Lietuvos menotyros diskurse ypač pastebimi teoriniai ir praktiniai architektūros paveldo objektų ir sakralinio meno tyrimai, tarpdisciplininė mūro
architektūros studija, novatoriškas tausojantis požiūris į kultūros paveldą ir architektūros restauravimo vertinimas šiuolaikinio požiūrio į autentiškumą kontekste. Kultūros paveldo animavimo idėjos formuoja glaudesnį santykį tarp
tyrėjų ir visuomenės. Kelių disciplinų sąlytis leidžia gilintis į meno bei kultūros
paveldo tapatumo problematiką.
Artimiausioje perspektyvoje numatoma plėtoti stipriąsias klasterio veiklos
puses: tęsti teorinius ir praktinius kultūros paveldo bei sakralinio meno tyrimus, gilintis į kultūrinio tapatumo problematiką. Kristalizuoti požiūrį į Lietuvos meninį palikimą platesniame geografiniame kontekste. Tęsti lokalios
informacijos sklaidą ir ugdyti visuomenės kultūrinę savimonę. Toliau planuojama leisti žurnalą „Meno istorija ir kritika“.
„Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų“ klasterio veiklos ašį
sudaro mokslo tyrimų projektai ir tarptautinio pobūdžio mokslinės konferencijos. Dėl to labai svarbu publikuoti mokslo darbus. Tačiau kaip parodė
paskutinių metų situacija, klasterio tyrimų tematika Lietuvoje nėra leidžiamas nė vienas mokslinis žurnalas, referuojamas Institute for Scientific Informatikon (ISI) duomenų bazėse, ir tai yra viena iš opių problemų, kurios stabdo mokslininkų kvalifikacijos ugdymą ir palaikymą, nors jų veikla atitinka
nacionalinius prioritetus ir yra palankiai vertinama Lietuvos mokslo tarybos
ekspertų.
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THE RESEARCHES FOR THE IDENTITY OF LITHUANIAN ART
AND CULTURAL HERITAGE
Summary
The cluster’s The Researches for the Identity of Lithuanian Art and Cultural Heritage
activity in 2012 was based on several main themes: the researches for Lithuanian
architectural history, architectural conservation, sacred art, Lithuanian art history of
the XX th century. The scientists in the cluster were mainly involved in the theoretics
and practical researches for architectural and sacred art heritage, interdisciplinary
studies for history of masonry in Lithuania, innovative sparing attitude towards
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cultural heritage and evaluation of architectural restoration in the context of the
contemporary attitudes towards authenticity. The results of the cluster’s scientists’
activity are constantly publicized in the monographs, science journals and magazines,
introduced during various scientific conferences. The relevance of the cluster’s activity
is confirmed by various scientific projects financially approved by Science Council of
Lithuania.

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS
IR VERTIMO PROBLEMATIKOS TAIKOMIEJI
TYRIMAI
doc. dr. Irena Ragaišienė
dokt. Brigita Dimavičienė
dokt. Monika GRUSLYTĖ
doc. dr. Violeta Kalėdaitė
prof. dr. Aurelija Leonavičienė
doc. dr. Dalia Masaitienė
doc. dr. Audronė RAŠKAUSKIENĖ
dokt. Teresė RINGAILIENĖ
dr. Jurgita VAIČENONIENĖ

ĮVADAS
Straipsnyje pristatoma klasterio „Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai“ 2012 m. veikla. Klasterio tikslas – tirti lietuvių
ir užsienio kalbų, kultūrų ir literatūrų sklaidos ir sąveikos procesus. Vykdoma
klasterio veikla apima tris kryptis: vertimo problematikos tyrimai literatūrologiniais ir lingvistiniais aspektais; nacionalinių literatūrų ir kultūrų sąveika ir
jos formos tarpkultūrinėje bei tarpdalykinėje erdvėje; kalbų vartojimo tendencijos globalizacijos ir integracijos procesų kontekste.

ATLIEKAMI TYRIMAI
2012 metais vertimo problematikos taikomojo pobūdžio tyrimai toliau tęsti
analizuojant grožinės lietuvių literatūros tekstų vertimus į anglų kalbą. Pagrindinis vertimo kritikų dėmesys skiriamas užsienio literatūros vertimams į
lietuvių kalbą, tuo tarpu vertimams iš lietuvių į anglų kalbą skiriamas mažas
dėmesys. Vykdytame tyrime1 susitelkiama į lietuvių literatūros vertimų į anglų kalbą kokybės analizę ir siekiama paskatinti naujus darbus šia tematika.
Tyrimo objektu pasirinktos neįprastos kolokacijos. Siekta išsiaiškinti, kaip sti-
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listiškai žymėti žodžių junginiai verčiami į anglų kalbą. Tyrimo šaltinis – lygiagretusis lietuvių ir anglų literatūros vertimo tekstynas (LECOP). Tekstynų
lingvistikoje taikomi metodai ir programinė įranga („WordSmith Tools“ ir
„ParaConc“) padėjo atpažinti 48 neįprastas kolokacijas ir išrinkti jų vertimo
ekvivalentus. Kadangi išrinktos kolokacijos pasiskirstė daugiau nei trečdalyje
tekstyno kūrinių ir atspindėjo skirtingų autorių bei vertėjų stiliaus įvairovę,
teigiama, kad tekstynų lingvistikos metodai tinka tirti ne tik reguliarių, bet
ir autorinių žodžių junginių vartoseną. Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad
išvertus neįprastas kolokacijas į anglų kalbą, nemaža dalis žodžių junginių
(44 proc.) neišlaikė originalo struktūros, reikšmės ar stilistinio atspalvio. Vertėjai ne visuomet atsižvelgia į išskirtinę junginio funkciją ir svarbą tekste, o
teikia pirmenybę sklandaus vertimo principui net ir tais atvejais, kai galima
rinktis ekvivalentišką vertimo variantą.
2012 metais buvo tyrinėti ir lietuvių literatūros kūrinių vertimai į prancūzų
kalbą. Nagrinėjant S. T. Kondroto romano „Žalčio žvilgsnis“ vertimą, išsamiau
buvo analizuotas lietuvių kalbos kaip sistemos ir meninių tekstų ypatybės –
deminutyvų vertimas2. Tyrime šie mikrostruktūriniai vienetai buvo traktuoti
ne kaip kalbinio deficito, bet kaip vertimo problema, padedanti atskleisti sociokultūrinius lietuvių ir prancūzų deminutyvų vartojimo skirtumus, meninių
tekstų lyrizmą.
2012 metų vertimo problematikos taikomojo pobūdžio tyrimai atsispindėjo ir doktorantės Brigitos Dimavičienės veikloje. Ji savo disertacijoje siekia atskleisti, kokią įtaką verstinė užsienio literatūra (anglosaksiškoji) turi jaunimo
literatūros pokyčiams Lietuvoje. Buvo gilinamasis į jaunimo literatūros vertimo problematiką, daugiausiai dėmesio skiriant vertimo normų pokyčiams bei
pagrindinėms vertimų normų teorijoms nuo 1980 m. (E. Zohar, John Benjamin, M. Baker, K. Malmkjaer, C J. Van Rees, Th. Hermans, D. Fokkema ir kt.).
Tyrinėti jaunimo literatūros vertimus bei vertimo normų pokyčius padeda
I. Even-Zohar sistemų teorija, pagal kurią literatūrinis vertimas analizuojamas
kaip šalies literatūros sistemos dalis, kurioje dėl įtakos konkuruoja skirtingi
veikėjai. Surinktos medžiagos pagrindu buvo išleisti du straipsniai bei perskaityti pranešimai dviejose tarptautinėse konferencijose3. Tarptautinėje jaunųjų
mokslininkų konferencijoje4, vykusioje Šiaulių universitete 2012 m. gegužės
10–11 d., B. Dimavičienė skaitė pranešimą „Taboo Subjects in Lithuanian Literature for Young People: the Effect of Translated Literature“5, kuriame nagrinėjo, cenzūruojamosios kalbos vertimą Melvino Burgeso romane „Darant

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKAC IJOS IR VER TI MO PROBLE MATIKOS TAIKOMIEJI T YRI M AI /
I. Ragaišienė, B. Dimavičienė, M. Gruslytė, V. Kalėdaitė, A. Leonavičienė, D. Masaitienė,
A. Raškauskienė, T. Ringailienė, J. Vaičenonienė

tai“ (2004), kurį iš anglų kalbos į lietuvių kalbą vertė Rūta Razmaitė. Romane ryškiai atsispindi svarbiausios problemos, su kuriomis susiduria paaugliai
santykio su šeima, savimi ir aplinka atžvilgiu. Šis santykis dažnai grindžiamas
vidiniais konfliktais, kurių lingvistinė išraiška neretai siejama su cenzūruojamosios kalbos dimensija. Atsižvelgiant į tai, kad lietuvių ir anglų literatūra paaugliams turi kitokias tradicijas ir yra veikiamos skirtingų kultūrinių veiksnių,
vertėjas neišvengiamai susiduria su sunkumais. Tyrinėtos pagrindinės vertimo
strategijos, kurias romano vertėja pasirinko versdama cenzūruojamąją kalbą,
ir tai, kokį poveikį vertėjos pasirinkimas turėjo romano lingvistinei išraiškai
vertimo kalboje (angl. target language). Kadangi romanas atspindi paauglių
gyvenimą, siekiant „tikroviškumo“ efekto, romane gausu cenzūruojamos kalbos: slengo, necenzūrinių žodžių, kuriais dažnai vystomos tabu temos. Interviu su vertėja atskleidė, jog minėtų kalbinių aspektų vertimas nebuvo lengva
užduotis, nes Lietuvių visuomenė yra labiau konservatyvi negu Vakarų. Atlikus Melvino Burgeso romane „Darant tai“ statistinę analizę cenzūruojamosios
kalbos vertimo aspektu, nustatyta, kad, norint išlaikyti romane kurtą tikroviškumo įspūdį ir atitikti lietuvių paauglių literatūros tendencijas, vertime dažniausiai vartotos kompensacijos (angl. compensation) bei sušvelninimo (angl.
softening) strategijos pagal E. Davies vertimo strategijų klasifikaciją (Davies
2003). Lietuvių kalboje dar polemizuojama dėl cenzūruojamos kalbos vertimo
strategijų bei šios kalbos traktavimo literatūros kūriniuose. Šiuo požiūriu, į
cenzūruojamą kalbą žvelgiama atsargiai, ypač jaunimo literatūroje, todėl daugeliu atvejų Burgeso romano vertėja stengėsi sušvelninti originalo kalbą, t. y.
standartizuoti cenzūruojamą kalbą. Norėdama išvengti pasikartojančių cenzūruojamos kalbos elementų, kurių yra gausu originalo tekste, vertėja taip pat
keitė juos neutralesniais leksiniais elementais. Burgesas romane dažnai kartojo tuos pačius necenzūrinius žodžius, taip norėdamas imituoti realią jaunimo
kalbą. Vertime, siekiant neutralizuoti romano kalbą, vertimas prarado pirminį
Burgeso tikslą – perteikti kasdienę paauglių kalbą. Tačiau net ir sušvelninus
romano kalbą, vertime randama daug cenzūruojamos kalbos. Atlikta cenzūruojamos kalbos jaunimo literatūroje analizė parodė, kad požiūris į jaunimo
literatūrą Lietuvoje kinta ir ši rinka, I. Even Zohar sistemų teorijos aspektu,
tampa vis liberalesnė. Tai iš dalies nulemia normų, temų ir požiūrio pokyčius,
kurie daro įtaką nacionalinei literatūrai (Urba 2009). Pastebėta, kad daugėja
lietuvių ir verstinės literatūros lietuvių kalba paaugliams, kurioje gvildenamos
jaunimui artimos problemos perteikiamos vartojant slengą ir neformaliąją
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kalbą. Planuojama toliau analizuoti, kaip verstinė literatūra veikia lietuvių literatūros jaunimui temas ir stilistiką.
Kalbų vartojimo tendencijos globalizacijos ir integracijos procesų kontekste buvo nagrinėjamos keliais aspektais. Pirma, buvo analizuojama anglų kalbos
įtaka ir jos vartojimo augimas įvairiose erdvėse6. Interdisciplinėje mokslinėje
konferencijoje „Kavinės fenomenas kultūroje“, vykusioje Šiaulių universitete
2012 m. gegužės 17–18 d., doc. dr. Dalia Masaitienė skaitė pranešimą „Linguistic Representation of a Café in the Public Space“, kuriame nagrinėjo, kaip
miestų viešosiose erdvėse pristatomos kavinės, barai ir restoranai. Ypatingas
dėmesys buvo skiriamas tam, kaip ir kokia informacija Lietuvos miestų viešojoje erdvėje pateikiama anglų kalba (kavinių, restoranų pavadinimai, skelbimai, reklama ir pan.). Pranešime remtasi lingvistinio peizažo teorija ir analizės
metodologija, kurių esminis principas – tirti ir atskleisti kalbos vartojimo viešojoje erdvėje ypatumus. Lingvistinio peizažo terminą pirmą kartą pavartojo
Landry ir Bourhis (1997), teigdami, kad miesto ar regiono viešosios erdvės
kalbos ženklai – gatvių pavadinimai, užrašai ant valstybinių įstaigų, komercinių įmonių pavadinimai, skelbimai – sudaro tos vietovės lingvistinį peizažą, kuris atspindi valstybę, politiką, privačią iniciatyvą kalbos vartojime ir tos
socialinės bendruomenės savo identiteto suvokimą. Reikšmingi tyrimai buvo
atlikti Jeruzalėje (Shohamy 2009) ir Tokijuje (Bachaus 2006), o vėliau ir kituose regionuose bei miestuose, net visos šalies mastu, pvz., Italijoje (Silvija Dal
Negro 2009). Lietuvoje atliktas tyrimas leidžia teigti, kad anglų kalbos vartojimas pateikiant informaciją Lietuvos didžiųjų miestų viešojoje erdvėje palaipsniui auga, o tai patvirtina bendrą lingvistinio peizažo globalizacijos tendencijų
augimą šalyje. Kita vertus, anglų kalbos vartojimas stenduose, reklamoje ir
pan. labai glaudžiai susijęs su konkrečia miesto erdve, t. y. užrašai anglų kalba
vartojami miesto centre, ypač pagrindinėje miesto gatvėje, bet kituose to paties miesto rajonuose jų beveik nepasitaiko. Taip pat pastebėta, kad praktiškai
nėra reklamų kitomis kalbomis (nors buvo keli rusų kalbos pavyzdžiai). Lingvistinio peizažo analizė leidžia atskleisti svarbius lingvistinius ir socialinius
kalbų (valstybinės ir kitų kalbų) vartojimo aspektus ir skirtingų kalbinių bendruomenių, gyvenančių toje pačioje teritorijoje, nuostatas bei požiūrį į kalbą
apskritai. Šio pranešimo rezultatai ir išvados glaudžiai siejasi su jau anksčiau
atlikta dr. D. Masaitienės analize, kur buvo tyrinėjama skirtingų šalių (Lietuvos, Latvijos ir Norvegijos) lingvistinė raiška viešojoje erdvėje ir buvo nustatyta, kad nevalstybinės kalbos (ar kalbų) vartojimas yra glaudžiai susijęs su
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demografine konkretaus miesto ar vietovės situacija – kuo įvairesnė gyventojų
sudėtis demografiniu požiūriu, tuo labiau tikėtinas įvairų kalbų (dažniausiai
anglų) vartojimas viešojoje erdvėje. Planuojama tęsti perspektyvią lingvistinio
peizažo temą, plečiant tyrimų spektrą ir įtraukiant įvairių, ypač privačių, įmonių bei organizacijų prisistatymą viešojoje, pagrindinį dėmesį kreipiant į anglų
kalbos bei kitų kalbų (vokiečių, rusų) vartojimą.
Dar vienas svarbus socialinis ir kultūrinis kalbos vartojimo šiuolaikinėje
visuomenėje aspektas – lyties ir kalbos vartojimo sąryšio problematika7. Taikant pokalbio analizės metodą (Eggins ir Slade 1997) ir dviejų kultūrų teoriją
(Tannen 1994, Maltz ir Borker 1998), straipsnyje nagrinėjama, kaip vyrai ir
moterys konstruoja neformalų pokalbį. Dėmesys kreipiamas į pokalbio partnerio / partnerės šnekos pertraukimą, sakinio struktūrą bei žodžius ar frazes, švelninančius teiginio raišką. Atliktos analizės rezultatai leidžia teigti, kad
neformali pokalbio aplinka minimalizuoja lyčių kalbinės raiškos skirtumus,
dažnai akcentuojamus sociolingvistikos teoretikų (Holmes 1995, Coates 1997,
Wordsworth 2006) o kontekstas ir pokalbio tikslai nemažai lemia pokalbių
partnerių kalbėjimo stilių. Todėl viena iš svarbių išvadų – reikia įvertinti ne
vien izoliuotus kalbos vienetus, bet atsižvelgti ir į kitus faktorius, tokius kaip
kontekstas, amžius, socialinė padėtis ir kt.
2012 m. buvo tęsiami multimodalumo tyrimai. Multimodalumo teorija –
pakankamai nauja ir Lietuvoje plačiai dar neanalizuota sritis. Šios teorijos
esmė – jog informacija pateikiama ne tik tekstu, kas jau yra nusistovėjusi tradicija, tačiau ir kitais būdais, tokiais kaip paveikslėliai, nuotraukos, diagramos,
garso, vaizdo medžiaga ir kt. (pagrindinės sąvokos ir principai suformuluoti
Gunther’io Kress’o ir Theo van Leeuwen’o). Naujosios technologijos šias sąveikas tik paspartina ir daro prieinamesnes. Doktorantė Teresė Ringailienė
tiek susistemino pagrindinius multimodalumo teorijos principus ir analizės
galimybes straipsnyje „Multimodality: A Theoretical Overview“8, tiek šią teoriją taikė praktiškai analizuodama skirtingų žanrų tekstus – vadovėlį besimokantiesiems anglų kalbos ir mokslo populiarinimo straipsnius anglų ir lietuvių
kalbomis.
Vadovėlio „English Unlimited“ analizė9 atskleidė, jog vaizdu (paveikslėliais
bei nuotraukomis) perteikiama informacija ne tik aiškiai ir suprantamai pateikia gramatikos taisykles bei žodžius, bet ir ugdo tolerantišką, plačių pažiūrų
asmenybę bei akcentuoja anglų, kaip globalios ir lingua franca, kalbos statusą.
Vadovėlio iliustracijose vaizduojami įvairių rasių ir tautybių žmonės, vilkintys
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nacionalinius kostiumus, skirtingų šalių miestai, akcentuojamas bendravimas
ir komunikacija vartojant anglų kalbą, taigi galima daryti išvadą, jog besimokantys anglų kalbos netiesiogiai mokomi ir kitų dalykų – tolerancijos, supratingumo, plečiamas jų akiratis tarpkultūrinės komunikacijos aspektu.
Mokslo populiarinimas šiandieniniame pasaulyje tampa vis aktualesnis,
todėl svarbu suvokti, kaip mokslo populiarinimo straipsniuose pateikiama
informacija, jog ji būtų suprantama ir įdomi kiekvienam skaitytojui. Mokslo
populiarinimo straipsnių analizė10 anglų ir lietuvių kalba iš multimodalumo
perspektyvos atskleidė, jog pasakojamą naratyvą dažnai papildo ir vaizdinis
naratyvas, sukurtas nuotraukomis bei paveikslėliais. Jis ne tik padeda geriau
suvokti tekstinę medžiagą, bet ir papildo ją naujais aspektais. Taip pat išryškėja
kultūriniai skirtumai tarp angliškų ir lietuviškų mokslo populiarinimo straipsnių: straipsnis anglų kalba dažniau iliustruojamas viena nuotrauka ar paveikslėliu, kuri tarsi kompaktiškai pristato pagrindinę straipsnio mintį, o lietuviškuose straipsniuose kuriami tiek tekstiniai, tiek vaizdiniai naratyvai. Pastarieji
kai kuriais atvejais netgi pateikia skirtingą, straipsnį papildančią ar praplečiančią informaciją. Taigi multimodalumo teorija atskleidžia naujų tarpkultūrinių
bei žanrinių bruožų bei sukuria metodologinį pagrindą, analizuojant sąveiką
tarp teksto ir įvairių vizualių elementų. Ateities tyrimuose toliau planuojama
gilintis į šios teorijos taikymą analizuojant įvairius žanrus. Kaip minėta, šiuo
požiūriu itin įdomus mokslo populiarinimas, nes anglosaksiškoje kultūroje
jau yra nusistovėjusios jo žanrinės konvencijos, o lietuvių spaudoje (ypač internetinėje) šio žanro tekstai dar nėra itin dažni.
Nors klasterio tyrimai savo tematika išsiskiria į kelias savarankiškas sritis,
jų imtys ir sklaida dažnai susipina. Mokslinė doc. dr. Violetos Kalėdaitės veikla
2012 m. vyko keliomis klasterio veiklos kryptimis, o jos rezultatai atsispindi
projektinėje veikloje, pranešimuose tarptautinėse konferencijose ir parengtose publikacijose. Kontrastyvinis kalbų tyrinėjimo aspektas yra metodologinis
dviejų mokslinių straipsnių („The specifying existential sentence type in Lithuanian: a problem statement“11, „Negation strategies in English and Lithuanian“12) bei tarptautinėje mokslinėje konferencijoje JAV perskaityto pranešimo „Interpretation of a petrified negative construction in Lithuanian“13 tyrimų
pagrindas. Dėl savo taikomojo pobūdžio šių tyrimų rezultatai gali praversti ir
vertimo proceso tyrinėjimuose, pvz., analizuojant vertimo transformacijas ir
jų pagrįstumą verstiniame tekste. Kalbų vartojimo globalizacijos ir integracijos procese tyrimai pristatyti straipsnyje „Child language acquisition research
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in the Baltic area“14. Tai sudaryto mokslinio leidinio apžvalginis straipsnis, aptariantis estų, latvių, lietuvių ir rusų mokslininkų tyrimų rezultatus.
Ekspertinis ir leidybinis darbas yra kita ryški klasterio veiklos sritis.
Doc. dr. V. Kalėdaitė yra elektroninio mokslo žurnalo „Taikomoji kalbotyra“
(ISSN 2029-8935) ir „Kalbotyros“ žurnalo (ISSN 1392-1517) redkolegijų narė.
2012 metais išleistas Routledge leidyklos žurnalo „Journal of Baltic Studies“
specialus numeris, redaguotas doc. dr. V. Kalėdaitės kartu su prof. dr. I. Dabašinskiene15. Klasterio narė prof. dr. Aurelija Leonavičienė taip pat yra „Kalbotyros“ (ISSN 1392-1517) mokslo darbų leidinio ir „Kalbų studijų / Studies
about languages“ (ISSN 1648-2824) redaktorių kolegijos narė, tarptautinės
mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Klasterio narė doc. dr. Irena Ragaišienė yra Oradea universiteto (Rumunija) leidžiamo mokslo darbų
leidinio „Confluente: Texts and Contexts Reloaded“ ekspertė.
Klasterio veikloje ekspertinė patirtis atsispindi dalyvaujant projektuose. Projekto (V. Kalėdaitė) „Asmeninės lietuvių rašomosios kalbos duomenų
bazės formavimas“ (2011-2013, LMT projektas Nr. LIT-4-23) tikslas – kaupti,
skaitmeninti ir padaryti prieinamus elektroninėje terpėje asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenis: laiškus, dienoraščius, atsiminimus, nuotraukų
užrašus, raštelius ir kitus asmeninio pobūdžio rankraščius (egodokumentus),
kurie saugomi ne archyvuose ir bibliotekose, bet namuose, privačiose kolekcijose, t. y. tokie rankraštiniai dokumentai, kurie neprieinami tyrėjams jokia
forma. Planuojama sukurti tokį duomenų bazės modelį, kurio paieškų sistema
leistų ieškoti tinkamų dokumentų atsižvelgiant į įvairias kategorijas: išsilavinimą, amžių, gyventas vietas, tarmę, laiške aprašomas realijas, laiško pobūdį
(kareivių laiškai, meilės laiškai, išeivių laiškai) ir pan.
Klasterio nariai taip pat bendradarbiavo projekte „Galimybių studija dėl
jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Baltijos jūros regiono šalių kalbų studijos“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių“ (VP12.2-ŠMM-07-K-02-027); kartu su universitetais partneriais sukurta jungtinė
magistrantūros studijų programa, kurioje dėmesys sutelkiamas į migracijos,
mobilumo ir globalizacijos nulemtus kontekstinius veiksnius bei jų poveikį
edukacinių, tarpkultūrinių ir kalbinių kompetencijų plėtrai ir ugdymui. Programos tikslai grindžiami kalbų įvairovės (daugiakalbystės) koncepcija, rečiau
vartojamų kalbų mokymu bei mokymųsi. Naujas projektas „Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“
rengimas ir įgyvendinimas“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091 tęsia ankstesniame
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etape pradėtus procesus. Dar viename projekte „Pirmosios studijų pakopos
ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete
remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais“ Nr. VP12.2-ŠMM-07-K-01-084 prisidėta prie Anglų filologijos bakalauro studijų
programos atnaujinimo. Tęsiamas ir ERASMUS IP projektas „Cross-Cultural
Communication and Interaction“.
Atlikta literatūros tekstų analizė kultūrologiniu aspektu. Doc. dr. I. Ragaišienė aptaria XX a. vidurio amerikiečių autorės Sylvios Plath savivokos sklaidos raišką autobiografiniame romane „Stiklo gaubtas“ (angl. „The Bell Jar“)
santykio su hegemoniniais kultūros diskursais požiūriu. Šiais diskursais komunikuojamos ideologijos poveikis analizuotas atskleidžiant romano herojės
požiūrį į vietą Michel de Certeau, Simono Parkerio, kitų autorių vietai ir erdvei
suteikiamų reikšmių aspektu. Analizėje pateikiamas biografinis ir sociokultūrinis kontekstas, siekiant pabrėžti, kad Sylvios Plath laikmečio lyčių politika,
nulemta šaltojo karo ir komunizmo grėsmės, akcentavo dichotominį lyčių
vaidmenų skirstymą ir tapatybės savikūrą, orientuotą į kultūriškai ir socialiai
determinuotas normas. „Stiklo gaubto“ herojės santykis su vieta atspindi dominuojančių diskursų kritiką bei herojės vidinius konfliktus16. Panaši tematika akcentuojama ir amerikiečių autorės Ann Patchett romano „Mago padejėja“
(angl. „The Magician’s Assistant“) analizėje (I. Ragaišienė). Teigiama, jog vertinant Michel de Certeau įprasminimo koncepcijos požiūriu, individas, siekdamas įsivietinti urbanistinėje erdvėje, neišvengiamai atveria erdvinę įvairovę,
kuri praplečia miesto planuotojų bei politikos strategų numatytas vietos funkcijas ir reikšmes. Taigi, subjektyviai interpretuodamas miesto strategų vietai
priskirtas reikšmes bei egzistuojančiose vietose sukurdamas savo asmeninę
erdvę, individas įprasmina savo subjektyvybes ir įsiprasmina kaip save konstruojantis agentas, atskleisdamas su vietos pojūčiu susijusią tapatybės savikūrą
ir savivoką. Tai atskleidžiama per taktikų ir strategijų žiūros tašką. Taktiką, kai
kūnas, judėdamas miesto vietomis savaip įprasmina jų erdvę ir taip formuoja savo tapatybę, išvengdamas stebinčio, koreguojančio ir normalizuojančio
žvilgsnio – Panoptikono – Certeau priešina strategijai. Strategijas naudoja galios subjektai, kurie gali vietai priskirti tam tikras socialines bei ideologines
reikšmes, kurios padėtų įtvirtinti socialinę tvarką bei kontroliuoti subjekto
savikūrą. Taktika – tai šių vietų realus naudojimas kasdieniniame gyvenime
ir iš to kylanti vietos ir jai priskiriamos reikšmės resignifikacija, kuri savaime
reiškia pasipriešinimą socialinei tvarkai bei ekonominiams, kultūriniams ir
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politiniams strategiškai sukonstruotos realybės aspektams bei normalizuojančiam disciplinavimui (Certeau , 1988, xix, 34–39).
Miesto ir laisvės pojūčio sąsają, pasak Simono Parkerio, reikėtų vertinti ne
tik mobilumo, ekonominių, kultūrinių, subjekto savikūros galimybių požiūriu,
bet ir abejingumo aspektu. Remdamasis žinomo sociologo Georgo Simmelo
straipsniu „Miestas ir psichika“ (angl. „The Metropolis and Mental Life“) (1903),
kuris yra vienas pirmųjų bandymų analizuoti industrializacijos ir miestų plėtros poveikį žmonių socialinei elgsenai ir psichologinei būsenai, Parkeris teigia,
jog miestas, suteikdamas individams galimybes atsiskleisti realizuojant savo
gabumus, kartu skatina ir abejingumą kaip prisitaikymo strategiją bei išlikimo
garantą (Parker, 2005, 138)17.
Miesto erdvės, ypač naktinio klubo, kaip uždaros erdvės, semiotika analizuojama remiantis G. Bachelardo, C. Levi-Strausso ir J. Lotmano darbais
(doc. dr. A. Raškauskienė). Dėmesys kreipiamas į uždarą erdvę, šios erdvės
interpretaciją bei galimas reikšmes gotikiniuose literatūros kūriniuose bei filmuose, kuriuose vyrauja gotikinė tematika. Lotmanas analizuoja literatūros
kūrinio erdvę, kurią galima padalinti į uždarą bei atvirą erdves. Nagrinėtuose
gotikinio žanro kūriniuose svarbią vietą užima riba tarp atviros bei uždaros
erdvės bei veikėjų gebėjimas patekti į uždarą erdvę ir pasitraukti iš jos. Gotikinėje literatūroje ir filmuose yra ypač svarbi dvejopa uždara erdvė, t. y. binarinė
opozicija „namai-antinamai“. Taikant Lotmano semiotinę erdvės interpretaciją,
veikėjo patekimas į uždarą erdvę gali būti interpretuojamas keliais lygmenimis:
kaip mirtis, kaip patekimas į tamsos bei blogio terpę ar kaip grįžimas namo.
Priklausomai nuo to, kuriai erdvei priklauso veikėjas, jis identifikuojamas su
atitinkamomis moralinėmis-etinėmis kategorijomis18.
Tapatybės raiškos analizė literatūroje plėtota doc. dr. A. Raškauskienės
straipsniuose „Fictionalization of the Self in Mary Hays’ Memoirs of Emma
Courtney (1796)“ ir „The Immigrant Identity and Experience in Bharati
Mukherjee’s Novel Jasmine“. Straipsnyje „Fictionalization of the Self in Mary
Hays’ Memoirs of Emma Courtney (1796)“ aptariama savasties (angl. self) kūrimo bei fikcionalizavimo tema autobiografinėje literatūroje. Hays romane susipina pasakojimas pirmuoju asmeniu bei epistoliarinė forma – du populiarūs to
meto literatūros bruožai. Siekdama atitolti nuo skaudžios patirties asmeniniame gyvenime, rašytoja įvelka savo gyvenimo faktus į grožinės literatūros rūbą
taip fikcionalizuodama savąjį „aš“. Taikant naratyvinės terapijos perspektyvą,
straipsnyje aptariamas santykis tarp tikrovės ir fikcijos pabrėžiant naratyvą
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kaip romano autorės savojo „aš“ raiškos priemonę19. Tapatybės problema tarpkultūriniu aspektu aptariama straipsnyje „The Immigrant Identity and Experience in Bharati Mukherjee’s Novel Jasmine“ remiantis McGowan, Liebkind,
Baumeister ir Isajiw teorinėmis įžvalgomis. Pasakodama apie savo herojės Jasmine pastangas emigruoti iš Indijos į Jungtines Amerikos Valstijas bei apie
herojės, nelegalios emigrantės, kelionę iš Pandžabo į Floridą, iš Floridos į Niujorją, iš ten į Ajovos valstiją, o vėliau į Kaliforniją, autorė Bharati Mukherjee
vaizduoja Rytų ir Vakarų kultūrų susidūrimą bei migracinių ir tarpkultūrinių
kontekstų poveikį tapatybės kaitai20.
Taip pat analizuota moters tapatybė raiškos tema pasakose (doc. dr. A. Raškauskienė). Dauguma stebuklinių pasakų, kurių pagrindinė herojė yra mergaitė ar jauna mergina, vaizduoja jaunos merginos brendimo procesą. Mergaitės
ar jaunos merginos besiskleidžiantys moteriški charakterio bruožai bei pats
brendimo procesas gali būti interpretuojami keliais lygmenimis. Siužeto lygmenyje neturtinga, skriaudžiama ir darbšti mergina įveikia visus sunkumus,
kuriuos ji priversta patirti dėl pamotės ir / ar dėl pamotės dukrų jai rengiamų
pinklių. Žvelgiant į giluminius pasakos lygmenis, pavyzdžiui, susidūrimą su
sunkumais bei merginos patiriamus išbandymus, šiuos tematinius aspektus
galima interpretuoti kaip susidūrimą su savo vidiniu „aš“ bei savo neigiamomis
charakterio savybėmis ar silpnybėmis. Pasakos pabaigoje nugalėti sunkumai ir
pasiekta laimė – tai merginos asmeninio tobulėjimo, išaugusio suvokimo ir
atsakomybės prisiėmimo, bet ne išorinių jėgų pagalbos merginai rezultatas21.
Analizuota grožio kaip „tikslinio normalumo“ reikšmė bei kultūros įtaka
šios sąvokos dėmenų sampratai ir šių faktorių visumos įtaka tapatybės savivokos sklaidai. Doc. dr. I. Ragaišienės straipsnyje „Grožis, kultūros normos, ir
tapatybės problema Toni Morrison romane The Bluest Eye (Mėlyniausios akys)
ir Margaretos Atwood Lady Oracle (Ponia Orakulė)“ lyginamoji analizė išryškina kompleksinius ryšius tarp grožio, kultūros normų, „normalumo“ ir tapatybės. Remiantis Susanos Bordo įžvalgomis teigiama, kad šiuose romanuose
akcentuojama grožio kaip „tikslinio normalumo“ reikšmė, kultūros įtaka šios
sąvokos dėmenų sampratai ir šių faktorių visumos įtaka analizuojamų romanų
moterų charakterių tapatybės formavimuisi. Toni Morisson romanas vaizduoja
vienuolikmetės juodaodės mergaitės troškimą turėti mėlynas akis. Herojė suvokia šią fizinę su baltųjų grožio idealais siejamą savybę kaip galimybę rasinės
diskriminacijos prietarų valdomą pasaulį matyti per žydros fantazijos prizmę.
Romane tokia normalumo ir grožio samprata siejama su visuomenės paribyje
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atsidūrusios herojės tapatybės vertinimo kaita. Romano pabaigoje pavyksta pasiekti iliuzinę tragiškumu paženklintą grožio ir tapatybės transformaciją, kuria
pabrėžiamos „normalizuojančioje kultūroje“ slypinčios dvasinės ir psichinės
deformacijos grėsmės. Šias grėsmes sustiprina tai, ką Susan Bordo vadina kūno
ir grožio materialumą akcentuojanti kultūra, žadinanti „nežabotas fantazijas susijusias su kūno (ir grožio) per-kūrimu, transformavimu, koregavimu.“ Margaretos Atwood romane asmenybės transformacijų kontekste gvildenama grožio
tema praplečia grožio kaip „normalumo“ reikšmių spektrą: atskleidžiama grožio
kaip socialinės, asmeninės, grupės tapatybės ir hierachijos reikšmė bei grožio /
kūno signifikacijos ir dominuojančių diskursų santykis22.
Taip pat susitelkta į aštuonioliktojo amžiaus estetinės minties atspindžių
analizę anglų gotikinės literatūros rašytojos Ann Radcliffe (1764–1823) kūryboje bei į estetines filosofines diskusijas, vyravusias to meto Anglijoje (doc. dr. A. Raškauskienė). Tai Edmundo Burke’o, Williamo Gilpino ir
Uvendale’o Price teoriniai darbai, kuriuose nagrinėjamos grožio (angl. the
Beautiful), didingo grožio (angl. the Sublime) bei vaizdingumo (angl. the Picturesque) kategorijos. Ann Radcliffe kūrybai, ypač gamtos vaizdavimui, taip
pat didelę įtaką turėjo dailininkų Claude’o Lorraino (1600–1682), Salvatoro
Rosa (1615–1673) ir Dughet’o Gaspard’o Poussin’o (1615–1675) darbai, kurie
savo ruožtu turėjo įtakos XVIII a. anglų visuomenės skoniui. Vaizduodama
gamtą Ann Radcliffe remiasi binarine opozicija „didingumas–grožis“ (angl.
the Sublime – the Beautiful), kurios teorinį pagrindą sudaro Edmundo Burke’o
traktatas „A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful“ (1757). Burke’as teigia, kad grožis ramina ir sukelia švelnius
jausmus; didingumas kelia pasigėrėjimą, sumišusį su pagarbia baime. Didingumas – tai vyriškumui būdinga kategorija, tuo tarpu kai grožis – tai grakščios
formos, švelnumas bei moteriškumas. Vaizdingumas užima tarpinę padėtį
tarp didingumo ir grožio. Vaizduodama gamtą, savo kūryboje rašytoja didingumą priskiria kalnams bei audringai jūrai. Grožį Ann Radcliffe regi miškais
apaugusiuose slėniuose bei pievose. Pažymėtina, kad Ann Radcliffe kūryboje
didingumas ir grožis tampa etinėmis-moralinėmis kategorijomis, nes jos herojų būtis kūrinio erdvėje priklauso nuo to, kuriai grožio kategorijai atstovauja –
didingo (angl. the Sublime) ar švelnaus (angl. the Beautiful)23.
Populiariosios literatūros samprata, jos apibrėžties sąlyginumas bei moterų literatūros tradicijos tęstinumo modifikacijos tyrinėjama doktorantės
Monikos Gruslytės rengiamoje disertacijoje „Šiuolaikinė populiarioji moterų
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grožinė literatūra chick lit“. Daliniai šių tyrimų rezultatai pristatyti keturiose
tarptautinėse konferencijose24. Pranešimas „Self-representation of Contemporary Female Novelists in Social Media“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje
„Women and Media: Representations of Past and Present“ Karalienės universitete (Belfastas, Jungtinė Karalystė), rėmėsi chick lit autorių (Marian Keyes,
Candace Bushnell, Sophie Kinsella, Lauren Weisberger) asmeninių tinklalapių
kaip jų grožinės kūrybos paratekstų analize, pasitelkiant Lono Safko socialinės
medijos apibrėžtį bei Manuelio Castellso tapatybės konstravimo teoriją. Chick
lit autorių (savi-)reprezentacija internetinėje medijoje traktuojama kaip sukonstruota / konstruojama autorių virtuali socialinė tapatybė, pabrėžiama jų
informacinių-reklaminių tinklalapių atliekama komunikacinė funkcija bei išskiriama pasitikėjimo autorėmis formavimo funkcija. Pranešime „A Letter as
Media in Chick Lit“, skaitytame tarptautinėje konferencijoje „X XII Scientific
Readings“ Daugpilio universitete (Latvija), gretinami du skirtingi laiškų formatai – ranka rašytas ir elektroninis, kurie siejami su chick lit žanro specifika: tai
šiuolaikinė populiarioji literatūra, kartu perteikianti ir nūdienos technologinę
pažangą, tačiau šiuolaikinės populiariosios moterų literatūros chick lit ištakos
kildinamos iš XIX a. moterų meilės romanų tradicijos. Šis tyrimas grindžiamas dviejų chick lit romanų analize: Helenos Fielding romano „Olivia Joules
and Her Overactive Imagination“ („Olivija Džaules ir audringa vaizduotė“) bei
Cecilijos Ahern romano „P. S. I Love You“ („P. S. Aš tave myliu“). Minėtuose
romanuose laiškai yra ne tik skirtingo formato medijos, tačiau ir atlieka skirtingas funkcijas: elektroniniai laiškai traktuojami kaip formalūs, pateikiantys
ribotą informaciją laiškų kaip informacijos mainus implikuojančio diskursą
kontekste. Analizuojant romanų tekstuose integruotus laiškus, pastebėta, jog
elektroniniuose laiškuose gana dažnas nenuoširdus, veidmainiškas adresanto
kontaktas su adresatu, kaip antai H. Fielding romane, o ranka rašytuose laiškuose vyrauja žmogiška šiluma, laiškas tampa komunikavimo ritualu, emocine terapija (C. Ahern romane).
Pranešime „Intertextuality in Chick Lit: From Romance to Post-feminist
Fiction“, skaitytame tarptautinėje konferencijoje „Tradicijos ir modernumo
dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“ Klaipėdos universitete, apžvelgiama
moterų rašymo tradicija ir daroma išvada, kad maždaug iki XXa. vidurio moterų autorių grožiniai tekstai buvo labiau nulemti socialinio sąlygotumo nei
literatūrinę tradiciją pasiekiančių inovacijų. Be to, šiuolaikinės populiariosios
intertekstinė analizė atskleidė glaudžias sąsajas su ankstesnių laikotarpių mo-
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terų rašymo tradicija ir kompleksišką santykį su literatūriniu kanonu. Tarptautinės interdisciplininės konferencijos „Kavinės fenomenas kultūroje“ Šiaulių
universitete pranešimas „Café as a Social Space in Chick Lit“ gvildena kavinės
kaip viešosios urbanistinės erdvės fenomeną chick lit romanuose.

IŠVADOS
2012 m. klasterio „Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos
taikomieji tyrimai“ veikloje vyravo trys pagrindinės sritys: vertimo problematikos tyrimai literatūrologiniu ir lingvistiniu aspektais; literatūros ir kultūros
sąveikos analizė, kalbų vartojimo tendencijų globalizacijos ir integracijos procesų kontekste tyrimai. Visos šios veiklos sritys atsispindi straipsnyje pristatytoje klasterio narių mokslinėje veikloje.
Vertimo problematikos literatūrologiniu aspektu analizė atskleidė, kad
cenzūruojamos kalbos vertimui svarbią reikšmę turi tikslinės visuomenės
(angl. target audience) normos bei vertimo strategijų pasirinkimas, teorinis pasiruošimas, kuris traktuojamas kontraversiškai literatūrinio vertimo
moksle. Analizuojant kūrino vertimą pastebėta, kad vertėjas, siekdamas išlaikyti literatūros kūrinio tikroviškumą ir atsižvelgdamas į tikslinėje kultūroje vyraujančias normas, dažniausiai vartojo kompensacijos bei sušvelninimo
vertimo strategijas. Kadangi pastaruoju metu šiuolaikiniai lietuvių rašytojai
taip pat linkę vartoti daugiau slengo, necenzūrinės leksikos ir t. t., tolesniuose tyrimuose planuojama labiau gilintis į cenzūruojamas kalbos vartojimo
tendencijas verstinėje literatūroje iš anglų į lietuvių. Toliau bus tęsiama ir lietuvių literatūros kūrinių vertimų į prancūzų kalbą analizė kultūrinių reikšmių perteikimo požiūriu.
Tyrimai, taikant multimodalumo teoriją, atskleidė, jog ši nauja diskurso
analizės sritis, atveria plačias analizės perspektyvas. Viena iš jų mokslo populiarinimo diskurso tyrimai: analizės objektu gali tapti ne tik humanitarinės, bet
ir kitų sričių, pvz., technikos, medicinos ar geografijos mokslo populiarinimo
straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis bei jų lyginimas su akademiniu diskursu.
Palyginamieji įvairių sričių tyrimai galėtų atskleisti įdomių tarpdisciplininių
bei tarpkultūrinių mokslo populiarinimo bruožų. Tolesniuose tyrimuose dėmesys bus skiriamas ir kalbų vartojimo tendencijoms globalizacijos kontekste.
Kalbinius, socialinius ir kultūrinius aspektus apimantys lingvistinio peizažo
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tyrimai, leidžia geriau įvertinti kalbinių bendruomenių savivoką ir jų socialinę
bei kultūrinę raidą.
Klasterio veikloje taip pat numatoma vykdyti tyrimus, orientuotus į santykio tarp kalbos, kultūros ir visuomenės akcentavimą ir šio santykio diskursines išraiškas. Dėmesys bus telkiamas į teksto ir parateksto santykio tyrimus,
miesto bei erdvės tekstualizacios analizę, teksto ir ideologijos santykį bei metateksto aspekto tyrimus.
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APPLIED TRANSLATION AND CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
STUDIES
Summary
The article surveys research conducted in 2012 by members of the research group
“Applied Translation and Cross-Cultural Communication Studies.” Three evidently
interrelated directions of research are discussed: analysis of translation related
problems, application of a (cross)cultural focus to the analysis of literary texts, and
investigation of diverse aspects of foreign language use in the context of globalization
and integration processes. Research results have been presented at national and
international conferences and published in scholarly articles. The present article also
reflects on the project work undertaken by members of the research group. In the
concluding section, directions for future research are discussed.
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DAUGIAKALBYSTĖS
KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TYRIMAI
prof. dr. Nemira Mačianskienė
doc. dr. Vilma Bijeikienė
Daiva PUNDZIUVIENĖ

ĮVADAS
Daugiakalbystė – vertybė visomis šios sąvokos prasmėmis, ar kalbėtume apie
visuomeninę daugiakalbystę (angl. multilingualism), t. y. kalbų įvairovę visuomenėje, kalbų mokymosi pasiūlą institucijoje, ar apie individualią daugiakalbystę (angl. plurilingualism) – žmogaus gebėjimą reikšti mintis įvairiomis
kalbomis. Europos Sąjunga laikosi įvairių formų daugiakalbystės rėmimo politikos, akcentuodama, kad daugiakalbystė yra svarbus Europos konkurencingumo veiksnys ir visos Europos turtas daugeliu prasmių.
Nors vienas iš Europos Sąjungos kalbos politikos tikslų – siekis, kad kiekvienas Europos pilietis, be savo gimtosios kalbos, mokėtų dar dvi kalbas,
buvo iškeltas tik 2002 m. Barselonos komunikate, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) sudarytos galimybės išmokti anglų kalbą kaip privalomą ir pasirinkti dar vieną ar kelias pasirenkamas kalbas nuo pat universiteto atkūrimo 1989-aisiais. Vytauto Didžiojo universitete vykdomos kalbų politikos
tikslą apibendrina VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) moto: susikurk savo
kalbų žvaigždyną. Studentai skatinami susikurti unikalų kalbų profilį ir taip
tapti išskirtiniais konkurencinėje darbo rinkoje, gebančiais bendrauti įvairiomis kalbomis, pažįstančiais įvairias kultūras. Gimtoji lietuvių ar kita kalba bei
privaloma anglų kalba, kurią VDU absolventams būtina mokėti pažengusiųjų
aukštesniuoju (B2) ar įgudusiųjų (C1 ar C2) lygiu, jau tapo jei ne savaime egzistuojančia duotybe, tai savaime suprantama praktika. Tačiau VDU sudarytos
puikios sąlygos mokytis ne tik anglų, bet ir kitas kalbas, t. y. susikurti savo unikalų kalbų profilį ar žvaigždyną – mokantis antrąją / trečiąją / n-tąją užsienio
kalbą, kurią galima rinktis iš 30 VDU UKI siūlomų kalbų. Tų žvaigždynų formavimo algoritmų gali būti įvairių – jie gali skirtis pasirinktų kalbų, pasiekimų
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lygmens, mokymosi trukmės, pasiektos kompetencijos, įgytų gebėjimų tam
tikros kalbinės veiklos rūšių atžvilgiu. Kiekvieną semestrą UKI kalbų mokosi
apie trečdalis VDU studentų (apie 3 000). Plati kalbų pasiūla ir paklausa atveria plačią erdvę tyrimams.
„Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimų“ klasterio veiklos tikslas – atskleisti daugiakalbystės kaip kultūrinio fenomeno bei strateginio edukacinio objekto problematiką ir tirti individualios bei visuomeninės daugiakalbystės formavimo(si) aukštajame moksle teoriją bei praktiką. Klasterio nariai
nagrinėja užsienio kalbų mokymo ir mokymosi proceso, kalbinės komunikacinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo problemas, inovacinių mokymo(si)
metodų taikymo efektyvumą, kalbų mokymosi strategijų taikymo galimybes.
Pradėta tirti dalyko ir kalbos integruoto mokymo įgyvendinimo problematika,
analizuojamos žodyno, gramatikos, diskurso, pragmatinių aspektų perkėlimo
ir interferencijos mokantis antrąją, trečiąją ir kitas užsienio kalbas problemos,
atliekami informacinių technologijų taikymo mokant /mokantis kalbų tyrimai,
analizuojami neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kalbinių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo klausimai, tiriami specializuotos, atskirų studijų sričių
užsienio kalbos, ypač anglų kalbos (ESP) klausimai, išeivijos lietuvių kalbinės
kompetencijos, kalbų mokymosi poreikiai bei patirtis kalbų mokymesi, stengiamasi bendradarbiauti su lietuvių bendruomenėmis užsienyje, prisidedant
prie lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo ir kultūros puoselėjimo Tyrimų
objektas: daugiakalbystės kompetencijos plėtojimas. 2012 m. klasterio tyrėjai
išsikėlė šiuos veiklos uždavinius:
1. Tirti daugiakalbės kompetencijos plėtojimo aukštajame moksle teoriją ir
praktiką.
2. Analizuoti informacinių technologijų taikymą mokant / mokantis kalbų.
3. Nagrinėti integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM) įgyvendinimo
problemas.
4. Analizuoti vertimo problemas.

ATLIEKAMI TYRIMAI IR GAUTI REZULTATAI
Daugiakalbystės kompetencijos plėtojimas aukštajame moksle
Akademinė aukštojo mokslo erdvė sukuria galimybes tarpkultūriniam bendravimui ir kelia aukštus reikalavimus įvairių pakopų studentams kalbinės
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kompetencijos srityje. Nagrinėjant daugiakalbės kompetencijos plėtojimo
aukštajame moksle teorines bei praktines galimybes, atlikta teorinė naujausių šaltinių kalbų politikos klausimais apžvalga bei išanalizuota geroji patirtis
organizuojant kalbų teikimo praktiką Europos aukštojo mokslo institucijose, atskleistos siūlomos naujovės organizuojant kalbų mokymą bei ypatumai,
kurie gali būti naudingi optimizuojant kalbų mokymo aukštojoje mokykloje
situaciją Lietuvoje1. Tyrimo subjektai – 8 šalių aukštojo mokslo institucijos,
tarptautinio projekto MOLAN – „Tinklas pasikeitimui informacija apie gerąją
patirtį motyvuojant besimokančiuosius mokytis kalbų“, kuriame Vytauto Didžiojo universitetas dalyvavo partnerio teisėmis, partnerinės institucijos. Buvo
nustatyta, kad kalbinės kompetencijos plėtojimo bei kalbų mokymosi organizavimo galimybes lemia skirtingas politinis, socialinis ir institucinis kalbų
mokymo kontekstas. Organizuojant kalbų mokymą aukštojo mokslo srityje,
visos institucijos vykdo bendrosios ir specialiosios kalbos dalykų dėstymą, parengimą standartizuotiems tarptautiniams testams. Kalbų mokymo organizavimo specifika skirtinga šiais aspektais: kalbų pasiūlos skaičiumi (nuo 3 iki 30
(VDU)), studentų skaičiumi grupėje (nuo 7 iki 28), teikiamų kreditų skaičiumi
už dalyką (nuo 2 iki 9), siūlomais specifinės kalbos dalykais, autonominio kalbos mokymosi skatinimo lygmeniu, tarptautinio bendradarbiavimo lygmens
formomis, dalyko ir kalbos integruoto mokymo įgyvendinimo galimybėmis.
Šiuolaikinis kalbų mokymo(si) procesas aukštojo mokslo srityje tampa tiesiogiai susijęs su sociokultūrinėmis kalbos vartojimo sąlygomis, socialiniais,
kultūriniais kalbos aspektais. Nagrinėjant kultūrinio elemento svarbą mokantis svetimų kalbų, tirtas studentų požiūris į kultūrinio elemento svarbą kalbos
mokymosi procese bei susipažinimas su šalių, kurių kalbas mokosi, kultūromis, bendravimo ypatumais2. Gauti 2011 m. atlikto ir 2012 m. apibendrinto tyrimo rezultatai lyginami su 2004 m., Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atlikto
panašaus tyrimo (R. Sabaliauskienė) rezultatais. Tyrimo rezultatai rodo, kad
nors kultūrinio pažinimo ir žinių apie konkrečia kalba kalbančių visuomenių
bendravimo modelius lygis išlieka žemesnis už kalbinių gebėjimų lygį, mokantis naujų kalbų kultūrinis kalbos elementas daugeliui respondentų tampa
toks pat svarbus, kaip ir lingvistiniai įgūdžiai. Lyginant abiejų tyrimų rezultatus, akivaizdu, kad padidėjo besimokančiųjų anglų bei ispanų kalbų skaičius,
tačiau sumažėjo besimokančiųjų prancūzų, rusų, vokiečių, lenkų kalbų. Ryškėja anglų, kaip tarptautinės kalbos, vaidmuo ir svarba. Taip pat akivaizdu, jog
nepasikeitė rodikliai, vertinantys besimokančiųjų kalbų susipažinimą su tam
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tikros tautos kultūra ar bendravimo ypatumais. 2004 ir 2012 metais studentai,
patys vertindami savo turimus kalbinius gebėjimus, nurodė, kad silpniausiai
yra susipažinę su šalių, kurių kalbą mokosi, kultūriniais aspektais bei bendravimo specifika. Kultūrinis ir socialinis kita kalba kalbančios bendruomenės
pažinimas yra prastesnis už respondentų kalbinius gebėjimus. Remiantis šiais
duomenimis, galima daryti prielaidą, kad mokant kalbų nėra skiriama pakankamai dėmesio tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui, o kultūrinio elemento
svarba nėra akcentuojama mokymo(si) procese. 2012 m. atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia platesnį studentų požiūrį į kalbinius gebėjimus. Pastebima,
kad daugiau jų nurodo, jog labai svarbu yra susipažinti su ta kalba kalbančios
tautos kultūra ir bendravimo ypatumais. Tačiau šis procentas išlieka žemesnis
už kalbinių gebėjimų svarbos vertinimą.
D. Kazlauskaitė, J. Andriuškevičienė ir S. Rašinskienė3 savo tyrimuose
remiasi anglosaksų „Accelerative learning“, prancūzų Bruno Hourst „mieux
apprendre“ metodologija, Howard Gardner daugiasluoksnio intelekto teorija
tiriant kaip geriau ir efektyviau mokytis bei dėstyti užsienio kalbas, kad mokymo procesas būtų malonus bet efektyvus. Analizuoti galimi mokymo(si) ir
žinių perteikimo, jų suaktyvinimo, įsiminimo būdai, atsižvelgiant į kiekvieno
besimokančiojo individualybę, jo dvasinę būseną, akcentuojama fizinė ir emocinė mokymo(si) aplinka.
Pirmą kartą Lietuvoje vykdomas ilgalaikis kalbinės kompetencijos plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje tyrimas, kuriuo klasterio mokslininkai siekia
apibendrinti kalbų pasirinkimo tendencijas, kalbų žvaigždyno formavimosi
„algoritmus“ nagrinėjant absolventų kalbų mokymosi aukštojo mokslo srityje
trajektorijas. Apibendrinami 2007–2013 metų VDU pirmosios pakopos absolventų kalbų mokymosi duomenys, atliekant statistinę dokumentų analizę
(duomenų šaltinis – studento priedėlio prie diplomo informacija). Tyrimo
duomenys leis apibendrinti ilgametę VDU patirtį daugiakalbystės kompetencijos formavimo srityje ir atskleisti kalbų mokymo organizavimo aukštojoje
mokykloje privalumus ir trūkumus.
2012 m. publikuoti pirmieji 2009 m. VDU pirmosios studijų pakopos absolventų (n=806) kalbų mokymosi studijuojant VDU (2005–2009) duomenys
(atlikta kiekybinė duomenų analizė) (V. Tuomaitė)4. Tyrimo rezultatų analizė
parodė:
1. Trečdalis pirmosios studijų pakopos absolventų įgijo ir / ar plėtojo antrosios užsienio kalbos kompetencijas aukštojo mokslo institucijoje; tik dešimta
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dalis pirmosios studijų pakopos absolventų įgijo ir / ar plėtojo trečiosios užsienio kalbos kompetencijas aukštojo mokslo institucijoje.
2. Atskirų mokslo sričių ir studijų programų pirmosios studijų pakopos
absolventai įgyja skirtingas užsienio kalbų kompetencijas daugiakalbystės požiūriu: kai kuriose mokslo sričių studijų programose pirmosios studijų pakopos absolventai išplėtoja tik pirmosios užsienio kalbos (anglų kalbos) kompetencijas, o kai kurių kitų mokslo sričių studijų programų absolventai įgyja
dviejų trijų (retais atvejais keturių, penkių, šešių) užsienio kalbų kompetencijų.
V. Tuomaitės tyrimo (2012) rezultatų analizės pagrindu aukštojo mokslo institucijoje rekomenduojama modernizuoti užsienio kalbų kompetencijų daugiakalbystės požiūriu plėtojimo sistemą, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą
kontekstą, Europos aukštojo mokslo erdvės plėtotės perspektyvą ir šiuolaikinio veiklos pasaulio poreikius bei reikalavimus. Kuriant užsienio kalbų plėtojimo daugiakalbystės požiūriu programas, būtina atsižvelgti į skirtingų mokslo
sričių ir studijų programų studentų poreikius, galimybes ir sąlygas plėtoti daugiakalbystės kompetenciją.

Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymas mokant kalbų:
studentų požiūrio tyrimai
Virtuali mokymosi aplinka, suteikianti galimybę taikyti inovatyvius užsienio
kalbų mokymo(si) metodus bei padidinti studijų efektyvumą ir kokybę, įgauna
vis didesnę reikšmę šiuolaikinėse universitetinėse studijose. Kadangi Užsienio
kalbų instituto dėstytojai jau penkerius metus integruoja anglų kalbos mokymą auditorijoje ir virtualioje Moodle erdvėje, nagrinėta mišraus bendrosios anglų kalbos mokymo(si) problema studentų požiūriu5, apibendrinta bendrosios
anglų kalbos mokymo(si) mišriuoju būdu VDU patirtis ir atliktas bendrosios
anglų kalbos dėstymo I–IV (pagal europinius standartus – A1–B2) lygių kokybė, respondentų nuomonė apie mišriojo mokymo(si) realijas bei perspektyvas,
atlikta duomenų kiekybinė ir kokybinė analizės. Tyrimo tikslas – išanalizuoti
studentų požiūrį į bendrosios anglų kalbos mokymą(si) mišriuoju būdu bei
apžvelgti nuotolinio ir mišriojo anglų kalbos mokymo integravimo aukštojo
mokslo srityje situaciją. Pagrindinės D. Pundziuvienės (2012) atlikto tyrimo
išvados ir tolesnių tyrimų perspektyva:
1. VDU nuolatinių studijų įvairių fakultetų studentai teigiamai vertina
IKT svarbą, mokant(is) anglų kalbos, ir mano, kad tai yra efektyvi kalbos
mokymo(si) skatinimo priemonė, suteikianti galimybę rinktis mokymosi lai-
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ką, prisitaikyti prie individualus mokymosi tempo bei gebėjimų ir susikoncentruoti ties keletu tuo pačiu metu vykstančių dalykų.
2. Atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad IKT skatina besimokančiojo asmens autonomiją, savarankiškumą ir savimonę, ugdo bendrąjį IKT raštingumą,
bendravimas virtualioje erdvėje tobulina rašymo anglų kalba kompetenciją ir
ugdo gebėjimą diskutuoti, argumentuoti bei vertinti įvairius požiūrius, sudaro
puikias sąlygas besimokančiojo asmens savianalizei ir refleksijai.
3. Didžiajai daliai apklaustųjų VDU nuolatinių studijų studentų anglų kalbos mokymasis yra neatsiejamas nuo virtualiosios mokymo(si) aplinkos, leidžiančios kurti efektyvesnį mokymo(si) proceso ir veiklos organizavimą.
4. Vertinant anglų kalbos mokymą(si) nuotoliniu būdu virtualioje Moodle
aplinkoje, respondentai kaip naudingiausius dalykus nurodė galimybę parsisiųsti dalyko mokomąją medžiagą, šios medžiagos formos įvairovę ir galimybę
mokytis kalbos platesniam besimokančiųjų būriui.
5. Siekiant pagerinti mišriojo anglų kalbos mokymo kokybę, svarbu akcentuoti dėstytojo vaidmenį, organizuojant, valdant ir prižiūrint virtualiąją studentų veiklą, nes jis tampa atsakingas už temų aktualumą, glaudžią sąsają su
studijuojamojo dalyko medžiaga ir besimokančiųjų asmenų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo virtualioje erdvėje įgūdžių lavinimą.
6. Remiantis atliktu tyrimu, galima teigti, kad studentams, besimokantiems
anglų kalbos mišriuoju būdu, trūksta žinių ir gebėjimų mišriojo mokymosi
strategijų srityje, tokių kaip mokymo(si) proceso Moodle erdvėje organizavimo ir individualaus mokymosi stiliaus, paremto gebėjimu įvertinti padarytą
pažangą, savarankiškai pritaikyti turimas žinias interaktyvioje praktinėje veikloje, atlikti komandinį darbą, bendradarbiaujant su kolegomis virtualiuose
forumuose, kūrimo.
7. Kai kurių apklaustųjų asmenų skeptiškas požiūris į technologijų naudą,
tobulinant įvairias anglų kalbos kompetencijas, rodo žmogiškojo bendravimo
veiksnio ir grįžtamojo ryšio poreikį, kuris yra ypač svarbus kalbų besimokantiems žmonėms.
8. Didžiajai daliai apklaustųjų VDU nuolatinių studijų studentų anglų kalbos mokymasis yra neatsiejamas nuo technologijų ir virtualiosios mokymosi
aplinkos, leidžiančių kurti efektyvesnį mokymo(si) proceso bei veiklų organizavimą.
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9. Integruojant nuotolinį ir mišrųjį kalbų mokymą VDU bei siekiant mokymo kokybės, būtina atlikti technologinio anglų ir kitų užsienio kalbų nuotolinių kursų realizavimo problemų tyrimus.
IKT taikymas mokant kalbų nagrinėtas dalyvaujant partnerio teisėmis tarptautiniame projekte „European Dictionary of Skills and Competences DISCO
II (Europinis gebėjimų ir kompetencijų žodynas DISCO II)“. UKI mokslininkai atliko profesinio rengimo srityje naudojamo specifinio elektroninio žodyno,
terminijos ir būdingos frazeologijos taikymo formuluojant studijų rezultatus
tyrimą6. Tyrimo objektas – projekto metu sukurtas daugiakalbis elektroninis
žodynas bei automatizuotas dokumentų (Europinio CV, Sertifikatų priedėlių
ir kitų) sudarymo įrankis. Žodynas parengtas net 11 kalbų: anglų, čekų, ispanų, italų, lenkų, lietuvių, prancūzų, slovėnų, švedų, vengrų ir vokiečių. Tyrimu
siekta išanalizuoti sudarytojo daugiakalbio žodyno pritaikomumą aprašant
gebėjimus ir kompetencijas bei formuluojant studijų siekinius tam tikrose
profesinio rengimo srityse.
Analizuotos galimybės ugdyti studentų vidinę motyvaciją mokantis anglų
kalbos mišriuoju būdu7. Tyrimo realizavimui buvo naudojamas tarptautinio
projekto metu SEVAQ+ (2005–2011) sukurtas daugiafunkcis, elektroninis įrankis, skirtas technologijomis praturtinto mokymo(si) kokybės vertinimui. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma studentų (63 proc.) dėstytojo taikomus
mokymosi motyvaciją skatinančius metodus įvertino teigiamai („gerai“ arba
„puikiai“). Daugumos tyrimo dalyvių (60 proc.) nuomone, dėstytojo taikomi
mokymo(si) metodai ir priemonės yra svarbūs, skatinant mokymosi motyvaciją. Besimokančiųjų nuomone, siekiant skatinti studentų motyvaciją labiausiai
reikia tobulinti tokias sritis kaip: dėstytojo pagalbos prieinamumą, mokymosi
šaltinių ir medžiagos prieinamumą, besimokančiųjų bendradarbiavimą ir kitus
aspektus. Apibendrinant tyrimo rezultatus daroma prielaida, kad mokymo(si)
proceso praturtinimas informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis bei
virtualių mokymo(si) aplinkų naudojimas mokantis anglų kaip užsienio kalbos
gali būti viena iš galimybių, skatinančių besimokančiųjų vidinę motyvaciją bei
darančių įtaką anglų kaip užsienio kalbos mokymosi efektyvumui.
Vienas iš pagrindinių Europos Komisijos prioritetų siekiant bendros Europos žinių visuomenės bei Europos ekonomikos konkurencingumo didinimo
yra jaunimo ir akademinis mobilumas bei jo skatinimas. Virtualus mobilumas – fizinio mobilumo papildymas, panaudojant IKT teikiamas galimybes
bendroms dalyvių veikloms, kuriomis siekiama tarpkultūrinių bendravimo
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bei žinių mainų, įskaitant ir kalbų mokymą. Nuolatinio IKT vystymosi dėka
virtualus mobilumas sudaro galimybes realizuoti mobilumo veiklas nekeliaujant, tačiau iššūkiu švietimo institucijoms tampa nuolatinis taikymasis prie
pokyčių ir jų sukelto konkurencingumo. Kartu su Inovacinių studijų instituto
tyrėjais nagrinėtas Europos švietimo institucijų pasirengimas virtualaus mobilumo įgyvendinimui8. Tyrimo metu išanalizuota virtualaus mobilumo sąvoka,
apibrėžiant virtualaus mobilumo teikiamą naudą studentams, dėstytojams bei
švietimo institucijoms ir pristatant virtualaus mobilumo įgyvendinančių institucijų praktikas bei poreikius realizuoti virtualų mobilumą.

Integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM) taikymo tyrimai
Kita svarbi klasterio mokslinių tyrimų tema, kurią nagrinėjo mokslininkų grupė (V. Bijeikienė, V. Bartusevičienė, R. V. Ilgūnaitienė, R. M. Knyza, D. Pundziuvienė, L. D. Zutkienė) – dalyko ir kalbos mokymo diegimas bendrojo lavinimo mokyklų programose bei IDKM mokytojų kompetencijų tobulinimo
tyrimai IDKM įgyvendinimo srityje. 2011–2013 m. Užsienio kalbų institutas
koordinavo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektą „Užsienio kalbos
ir dalyko sinergija“ VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-025 ir atliko keturis tyrimus šioje
srityje:
1) analizuotos IDKM mokytojų IKT taikymo kompetencijos;
2) nustatyti IDKM mokytojų bendrosios užsienio kalbos pasiekimai;
3) tirta IDKM mokytojų motyvacija mokytis užsienio kalbos;
4) nagrinėtos IDKM mokytojų dalykinės užsienio kalbos kompetencijos.
Remiantis jau atliktais IDKM įgyvendinimo Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose tyrimais galima teigti, kad šio pasaulyje jau seniai taikomo ir gana
populiaraus metodo diegimas Lietuvoje taip pat nėra pradinėje pakopoje, tačiau sklandžiam ir sisteminiam IDKM diegimui labiausiai kliudo teisiniai apribojimai, kokybiškos Lietuvos moksleiviams pritaikytos mokymo medžiagos
ir kvalifikuotų IDKM mokytojų stoka. Dėl pastarosios priežasties IDKM pamoka dažnai būna vedama dviejų mokytojų – dalyko ir užsienio kalbos, kas
lemia didesnes šio metodo įgyvendinimo išlaidas. Siekiant akcentuoti kvalifikuotų IDKM taikančių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų parengimo svarbą, buvo atliktas tyrimas9, kuriame analizuota viena iš svarbių
IDKM pedagogų kompetencijų – gebėjimas efektyviai taikyti informacines
komunikacines technologijas IDKM pamokoje. Tyrimo tikslai: 1) išanalizuoti mokytojų, besirengiančių taikyti IDKM, IKT naudojimo įpročius įvairiose

DAUGIAKAL B YS T ĖS KO M PE T EN C IJOS TO B ULINI M O T YRI M AI /
Nemira M ač ian s k i e n ė, Vi l ma Bi je i k i e n ė, D a i va Pu n dz i u vi e n ė

kasdienio gyvenimo ir profesinės veiklos terpėse ir ištirti jų požiūrį į IKT taikymą integruojant dalyko ir kalbos mokymą; 2) palyginti bendrojo lavinimo
mokyklų mokytojų ir aukštosios mokyklos dėstytojų požiūrį į technologijų
efektyvumą mokymo(si) proceso metu. Taip pat apžvelgtas bendrojo lavinimo mokyklų infrastruktūros sąlygų tinkamumas taikyti IKT pamokų metu bei
popamokinėje veikloje. Tyrimas atliktas naudojant duomenų kiekybinę analizę, tyrimo respondentai – 96 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
Tyrimas atskleidė, kad mokytojai vertina technologijas kaip galimybę paįvairinti IDKM pamokos didaktiką ir metodiką, panaudojant autentiškus šaltinius užsienio kalba, diferencijuojant užduotis ir mokymo procesą, skatinant
savarankišką mokinių mokymąsi, pasirinkant individualizuotą mokymo(-si)
tempą, organizuojant kūrybinį kolektyvišką mokymąsi, kurio metu mokiniai
tampa tyrėjais, rengiant bendrus projektus su kitų mokyklų, miestų ir šalių
bendraamžiais, be to, mokytojų nuomone, IDKM pedagogo kompetencijų tobulinimas yra tiesiog neatsiejamas nuo IKT, atveriančių langą į informacijos
ir komunikacijos pasaulį bei sudarančių sąlygas neribotai varijuoti IDKM pamokos turiniu ir forma.
Vykdant mokytojų, ketinančių dalį savo nekalbinio dalyko dėstyti integruotai su užsienio kalba, kompetencijų plėtojimo programą paaiškėjo, kad
bendrosios užsienio kalbos gebėjimų tobulinimas šiems mokytojams tampa
labai svarbia, net prioritetine, siekiamų įgyti kompetencijų dalimi. Dėl šios
priežasties atlikto tyrimo10 tikslas buvo išanalizuoti dalyko mokytojų bendrosios užsienio kalbos pasiekimus, pasibaigus pirmajam bendrosios užsienio kalbos mokymo etapui ir išsiaiškinti projekto tikslinės grupės nuomonę
apie bendrosios kalbos mokymų kokybę ir naudą IDKM taikymui ateityje.
Taikytas tyrimų metodas: trijų skirtingo lygio grupių A2, A2/B1 ir B1 atsiskaitymų raštu (n = 138) analizė. Siekta išnagrinėti dažniausiai pasitaikančias
kalbos vartosenos raštu klaidas. Tyrimo rezultatai rodo, jog visų lygių grupių
darbuose dominuoja anglų kalbos gramatinių laikų sudarymo klaidos. Kitos
dažnai padaromos klaidos: A2 lygio – klausimų formavimas, A2/B1 lygio –
artikelių vartojimas, B1 lygio – modalinių veiksmažodžių bei neveikiamosios
rūšies vartojimas. Žodyno užduotys bendrai kelia mažiau sunkumų, pavyzdžiui kolokacijų klaidos sudaro nedidelę klaidų dalį. Tarp žodyno užduočių
pažymėtinos apibrėžimų sudarymo klaidos. Tai svarbus rodiklis IDKM mokytojų rengėjams, nes sąvokų aiškinimas bei apibrėžčių formulavimas yra viena
iš aktualiausių veiklų IDKM pamokoje.
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Tiriant IDKM mokytojų motyvaciją11 tobulinti užsienio kalbų gebėjimus,
analizuoti pagrindiniai motyvai, galintys paskatinti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus mokytis užsienio kalbų dviem aspektais – universiteto dėstytojų bei pačių mokytojų požiūriu. Mokytojų, dalyvavusių projekte „Užsienio
kalbos ir dalyko sinergija“, apklausos analizė atskleidė motyvuojančių faktorių įvairovę: žinių siekimas, siekimas įsitvirtinti darbo vietoje, noras dalyvauti
konferencijose, seminaruose, ketinimas išvykti į užsienio šalis ir ten tinkamai
vartoti anglų kalbą, išmokti studijuoti dėstomo dalyko literatūrą ir ją tinkamai
pritaikyti, dėstant savo dalyką ne gimtąja kalba, įgyti didesnį autoritetą mokinių akyse, karjeros siekimas, didesnio atlyginimo galimybės.
Nepakankamas užsienio kalbos žinių lygis, amžius, nenoras atsidurti mokinio vietoje, baimė, jog mokinių užsienio kalbos žinios yra gerokai aukštesnio
lygio nei mokytojų, abejonės, ar tikslinga dėstyti dalyką ne gimtąja kalba, nėra
pagrįsti barjerai mokytojams aktyviai tobulinti savo kaip IDKM mokytojo
kompetencijas ir siekti savo dalyką dėstyti integruotai su užsienio kalba. Visas
minėtas abejones galima paneigti, pasitelkus IDKM įgyvendinusių institucijų
patirtį, apibendrinus amžiaus teikiamus privalumus, įvertinus statuso pakeitimo teigiamas puses, mokytojo, kaip specialisto, autoritetą ir išanalizavus dalyko dėstymo užsienio kalba naudą mokiniams.

Vertimo problemos
Vertimo problemos nagrinėtos L. Judickaitės-Pašvenskienės rengiamoje daktaro disertacijoje. Buvo nagrinėtas veikėjų vardų vertimas iš anglų į lietuvių
kalbą subtitruotuose animaciniuose filmuose, skirtuose vaikams. Tyrimo tikslai – išsiaiškinti, ar vardų vertimo procesui daro įtaką Lietuvoje egzistuojančios
vertimo normos, t. y. semantinę prasmę turinčių vardų vertimas perteikiant
jų prasmę ir semantinės prasmės neturinčių vardų rašybos bei morfologinė
adaptacija. Tyrimas parodė, kad truputį daugiau nei pusė (54 proc.) semantinę
reikšmę turinčių anglų kalbos vardų lietuviškuose nagrinėtų animacinių filmų
subtitruose yra išversti, siekiant išlaikyti jų semantinę prasmę. Tačiau likusi
tokių vardų dalis yra adaptuota, todėl jų semantinė reikšmė prarandama. Todėl galima daryti prielaidą, jog Lietuvoje vyraujanti tokių vardų reikšmės perteikimo vertime tradicija nėra tvirtai įsigalėjusi. Tyrimas taip pat parodė, kad
91 proc. semantinės reikšmės neturinčių vardų yra adaptuojami lietuviškuose
animacinių filmų subtitruose pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus. Taigi galima teigti, jog ši vertimo norma yra dominuojanti.
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TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA
Reikšmingiausias 2012 m. klasterio mokslininkų bendradarbiavimo su įvairių
šalių mokslininkais rezultatas, vykdant VDU mokslo fondo remiamą projektą – pirmasis periodinio referuojamo mokslinio žurnalo „Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism“ numeris, kuris leidžiamas Open Journal
System prieigoje (elektroninė versija: ISSN 2335-2027) bei spausdinta versija
(ISSN 2335-2019), įtrauktas į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos
(eLABa) bei CEEOL sąrašus. Internetinė prieiga http://uki.vdu.lt/sm.
Mokslo žurnalo tikslas – nagrinėti daugiakalbystės fenomeną iš įvairių
pusių – kalbų politikos, didaktikos, mokymo(si) ir įsisavinimo, taikomosios
kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos, neurolingvistikos, edukologijos, istorijos, filosofijos, psichologijos, ir kt. mokslo krypčių bei šakų
perspektyvų. Žurnalo vyriausioji redaktorė – prof. dr. Nemira Mačianskienė;
žurnalo tarptautinę redakcinę kolegiją sudaro 16 narių (11 užsienio šalių ekspertų iš Italijos, Islandijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Rusijos, Trinidado ir Tobago, Turkijos, Vokietijos aukštųjų
mokyklų). Siekiant skatinti darnią daugiakalbystę, individualios daugiakalbės
kompetencijos įgijimą ir visuomeninės daugiakalbystės plėtojimą, kaimyninių
šalių ir rečiau vartojamų kalbų mokymąsi ir kalbos išlaikymą, mokslo tyrimai
spausdinami įvairiomis oficialiomis ES kalbomis, pateikiant išsamias santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. 2012 m. išleistame pirmajame mokslo žurnalo
numeryje publikuojami straipsniai anglų, ispanų, latvių, lietuvių ir vokiečių
kalbomis.
Kitas VDU mokslo fondo remiamo projekto rezultatas – 2012 m. buvo išleistas recenzuojamas elektroninis Užsienio kalbų instituto mokslo darbų leidinys „Daugiakalbystės tyrimai / Research in Multilingualism“, kuriame savo
mokslinius tyrimus lietuvių, anglų, prancūzų, lenkų ir latvių kalbomis pristatė
9 klasterio nariai bei mokslininkai iš Latvijos ir Vokietijos, VDU, kitų Lietuvos
universitetų.
Mokslinio klasterio tyrėjai publikavo gautus tyrimų rezultatus Lietuvos ir
užsienio mokslo žurnaluose (žr. „Pastabos ir literatūra“) ir pristatė užsienio
šalyse vykusiuose seminaruose (D. Pundziuvienė)12 bei mokslo simpoziumuose (V. Bijeikienė13), Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos apskritojo stalo
diskusijoje14; Lietuvoje ir kitose šalyse vykusiose tarptautinėse mokslo konferencijose15.
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IŠVADOS, REKOMENDACIJOS IR GAIRĖS
TOLESNEI MOKSLINEI VEIKLAI
2012 m. „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimų“ klasterio veiklos
tikslo – atskleisti daugiakalbystės kaip kultūrinio fenomeno bei strateginio
edukacinio objekto problematiką ir tirti individualios bei visuomeninės daugiakalbystės formavimo(si) aukštojo mokslo srityje teoriją bei praktiką – siekta vykdant keturis uždavinius: tiriant daugiakalbės kompetencijos plėtojimo
aukštajame moksle teoriją ir praktiką; analizuojant informacinių technologijų
taikymą kalbų mokyme(si); nagrinėjant integruoto dalyko ir kalbos mokymo
(IDKM) įgyvendinimo problemas bei analizuojant vertimo problemas. Gauti
tyrimo rezultatai suponuoja čia pateikiamas tyrimų išvadas.
Tyrimų rezultatai rodo, jog daugumai VDU studentų kalbų mokymasis yra
neatsiejamas nuo virtualiosios mokymo(si) aplinkos tiek mokymo(si) turinio
pasiekiamumo, tiek veiklų organizavimo, kolektyviško darbo bei autonominio mokymosi prasmėmis. Tačiau būtina gerinti virtualios erdvės panaudojimo kalbų mokymui(si) kokybę, tobulinti dėstytojo darbą prižiūrint virtualią
mokymo(si) erdvę, organizuojant individualaus ir kolektyviško darbo veiklas,
konsultuojant studentus, suteikiant studentams žinių ir gebėjimų mišriojo mokymosi strategijų srityje. Toliau plečiant ir tobulinant IKT kalbų mokyme(si)
panaudojimą, ypač svarbu užtikrinti žmogiškojo bendravimo ir grįžtamojo
ryšio poreikio realizavimą.
Atlikti integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM) diegimo Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklose tyrimai, analizuojant IKT panaudojimą, IDKM
mokytojų bendrosios užsienio kalbos pasiekimų lygmenį bei jų motyvaciją
tobulinti kalbinę kompetenciją atskleidė plačias šios metodikos taikymo galimybes ir tobulintinas sritis. Bene aktualiausias tobulintinas aspektas – IDKM
mokytojų kalbinis pasirengimas, kurio stoka trukdo mokytojams jaustis patogiai integruojant savo dėstomą dalyką su užsienio kalba. IDKM mokytojų
atliktų rašto užduočių analizė leido nustatyti būdingas klaidas ir kartu atskleisti svarbiausius IDKM mokytojų kalbinės kompetencijos tobulinimo akcentus.
Ištirta IDKM mokytojų kalbinės kompetencijos tobulinimo motyvacija parodė
daugumos mokytojų didelį norą plėtoti kalbos žinias ir gebėjimus, nors mokytojų motyvaciniai faktoriai labai skirtingi: nuo apsiribojimo gebėjimais rasti
autentiškų šaltinių anglų kalba iki siekio vesti geras integruotas dalyko ir kalbos pamokas.
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Tobulinant mokslinių tyrimų metodologiją, planuojama vykdyti tyrimus
šiose prioritetinėse klasterio tyrimų erdvės srityse:
1. Pirmo kurso studentų anglų kalbos gebėjimų nustatymas (V. Bartusevičienė, L. Zutkienė ir kt.).
2. Trečios, ketvirtos kalbos įsisavinimo tyrimai individualios daugiakalbystės formavimo aspektu. Kodų kaita, perkėlimas, interferencija mokantis L2, L3 (J. Andriuškevičienė, N. Mačianskienė, S. Rašinskienė,
D. Kazlauskaitė, S. M. Lanza, F. Zamblera ir kt.).
3. Daugiakalbystės plėtojimas VDU – absolventų kalbų mokymosi apibendrinimas (2007–2013) (N. Mačianskienė, D. Pundziuvienė, E. Bartnikaitė, S. Rašinskienė, V. Bijeikienė ir kt.).
4. Kalbų mokymo(si) kokybė (J. Andriuškevičienė, D. Pundziuvienė,
A. Balčiūnaitienė, A. Jankauskaitė, V. Bartusevičienė, N. Mačianskienė,
L. Zutkienė ir kt.).
5. IDKM – integruotas dalyko ir kalbos mokymas (D. Pundziuvienė, V. Bijeikienė, A. Jankauskaitė, D. Kazlauskaitė, J. Andriuškevičienė ir kt.).
6. Kalbų politikos, kalbų mokymo(si) bei vartojimo sociolingvistiniai,
tarpkultūriniai ir pragmatiniai aspektai (N. Mačianskienė, V. Bijeikienė
ir kt.).
7. Siekiant didinti mokslinių tyrimų tarptautiškumą, 2013 m. rugsėjo 27– 28 d. surengti II tarptautinę mokslinę konferenciją „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“ http://uki.vdu.lt/sm.
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Dalyko mokytojų, dalyvaujančių Užsienio kalbų instituto koordinuojamame Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekte „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“, bendrosios užsienio kalbos pasiekimai analizuoti ir tyrimo rezultatai pristatyti
LKPA VI tarptautinėje konferencijoje „Kalbos, kultūra, globalizacija“, vykusioje
2012 m. birželio 4–5 d., Vilniuje: pranešimas „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija:
dalyko mokytojų bendrosios užsienio kalbos pasiekimų analizė“ (Bijeikienė Vilma, Knyza Rasa Monika, Pundziuvienė Daiva).
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Bartusevičienė, Virginija; Ilgūnaitienė, Ramunė. IDKM mokytojų kalbinių kompetencijų tobulinimas: motyvacijos veiksnių analizė // Daugiakalbystės tyrimai,
2012. Mokslo darbai, p. 91–97. VDU leidykla: e.ISBN 978-9955-12-784-0. http://
ebooks.vdu.lt/einfo/606/daugiakalbystes_tyrimai.
Pundziuvienė Daiva pristatė minėto projekto eigoje analizuotas IDKM mokytojų
dalykinės užsienio kalbos problemas seminare Šv. Uršulės gimnazijoje Vokietijoje
(pranešimas „Mokytojų dalykinės užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos
tobulinimas tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės kontekste“).
Bijeikienė Vilma skaitė pranešimą „Gender and leadership in Lithuanian political
discourse: expression of agency and responsibility“ tarptautiniame sociolingvistikos simpoziume International Sociolinguistics Symposium 19, Berlyne, 2012 m.
rugpjūčio 21–24 d.
Projekto rezultatai apibendrinti ir pristatyti Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje 2012 m. gruodžio 19 d. Pranešimus
pristatė Bijeikienė Vilma: „Integruoto dalyko ir kalbos mokymas: dalijimasis gerąja patirtimi“ ir Pundziuvienė Daiva: „IDKM taikymas Šv. Uršulės gimnazijoje
Vokietijoje: geroji patirtis“.
1) VI tarptautinėje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje „Kalbos,
kultūra, globalizacija“, vykusioje 2012 m. birželio 4–5 d., skaityti pranešimai: „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija: dalyko mokytojų bendrosios užsienio kalbos pasiekimų analizė“ (V. Bijeikienė, D. Pundziuvienė, R.M. Knyza); „DISCO II translation tool as a means for defining occupational learning outcomes“ (V. Bijeikienė,
N. Mačianskienė); „HUMART: Identification of Generic and Subject Specific
Competencies in Linguistics“ (N. Mačianskienė); „Socialinės kultūrinės kompetencijos svarba mokant(is) užsienio kalbų“ (R. Sabaliauskienė, R. M. Knyza); „Foreign Language Competence Development Problems at a Higher Education Institution in Lithuania“ (V. Tuomaitė).
2) Chişinău, Moldavijoje, 2012 m. spalio 15–16 d. vykusioje konferencijoje „Plurilingualism and Translation as Challenges of Globalization: From Education to
Linguistic and Cultural Politics“ Andriuškevičienė Jūratė skaitė pranešimą „Motivation als bestimmter Faktor und treibende Kraft der Mehrsprachigkeit beim lebenslangen Lernen“; Kazlauskaitė Daina – „Le plurilinguisme – un atout pour la
vie professionnelle“.
3) Daukšytė Jovita skaitė tris pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose
2012 m.: VU KHF 2012 m. gegužės 18–19 d. Kaune vykusioje konferencijoje „Žmogus kalbos erdvėje“, pranešimas: „Интерактивные педагогические технологии в
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процессе формирования коммуникативных компетенций“; 2012 m. gegužės
10 d. Vilniuje, Mykolo Romerio universitete. vykusioje konferencijoje „Inovatyvus suaugusiųjų įgalinimo metodai: edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos“,
pranešimas: „Asmenybės socialumo formavimo aspektas viso gyvenimo mokymosi kontekste“ ir VDU 2012 m. balandžio 20 d. vykusioje konferencijoje „Meninio
ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos“, pranešimas „Влияние педагогических
инноваций на творческий процесс детей с недостатками зрения“.
4) Judickaitė-Pašvenskienė Ligita vertimo problematiką aptarė tarptautinėse konferencijose. Skaityti pranešimai Talino universiteto tarptautinėje konferencijoje
„Translating Power, Empowering Translation: Itineraries in Translation History“,
vykusioje 2012 m. gegužės 24–26 d., pranešimo tema „Translation of Names in
Children’s Cartoons: Comparative Analysis of English and Lithuanian“ ir Rygos
technikos universiteto tarptautinėje konferencijoje „Meaning in Translation: Illusion of Precision“, vykusioje 2012 m. rugsėjo 12–15 d., pranešimo tema „Idioms in
Children’s Cartoons: A Multiple Challenge for Subtitlers“.

Research in Plurilingual Competence
Development
Summary
Multilingualism as societal linguistic diversity enshrined in the use of regional
and social varieties along with educational offers and plurilingualism as a person’s
competence or communicative abilities in more than one language and ability to switch
from one language to another are among the basic European values to be cherished
and promoted. In compliance with numerous European documents and conventions,
the development of plurilingual competence is a top priority at all educational levels
and it has been a major priority at Vytautas Magnus University since even the time
before most of these documents came into existence. As a result, in 2012 the scientific
cluster Research in Plurilingual Competence Development formulated its main four
goals: to analyse the theory and practice of plurilingual competence development in
higher education, to examine the application of information and communication
technologies (ICT) in language teaching and learning, to investigate the possibilities
and complexity of content and language integrated learning (CLIL) as well as to
review the educational effects of translation and subtitling. The research results were
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presented in various international scientific conferences and published in refereed
journals. To extend more influence within the research field, in 2012 the scholars of
the cluster launched the publication of a refereed scientific journal of “Sustainable
Multilingualism” with an international editorial board including experts from 12
countries in addition to Lithuania.
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TEKSTO IR BALSO SKAITMENINIAI TYRIMAI,
IŠTEKLIŲ IR TECHNOLOGIJŲ KŪRIMAS
BEI TAIKYMAS:
DAUGIAKALBIAI IŠTEKLIAI
prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė
dr. Jolanta KOVALEVSKAITĖ

ĮVADAS
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės
lingvistikos centro (VDU HMF KLC) klasteris „Teksto ir balso skaitmeniniai
tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas“ dirba dviem kryptimis:
skaitmeninio teksto ir garso apdorojimo. Pirmąją kryptį sudaro daugiakalbių
išteklių kūrimas ir tyrimai, ontologijų kūrimas bei jų semantinė analizė, skaitmeninės spaudos analizė ir monitoringas, automatinis terminų atpažinimas
ir informacijos išgavimas bei morfemikos ir kalbos vienetų junglumo tyrimai.
Garso apdorojimas susideda iš ritmikos ir akcentologijos statistinio apdorojimo ir kognityvinių radijo sistemų tyrimų. Pastaraisiais metais buvo dirbama
abiem kryptimis, bet daugiausiai nuveikta kuriant daugiakalbius išteklius, todėl šiame straipsnyje jie ir bus pristatomi.
Daugiakalbių išteklių esama įvairių: lygiagrečiųjų tekstynų, skaitmeninių
vertimo žodynų ar kelių kalbų leksinių duomenų bazių, automatinio (mašininio) ar automatizuoto vertimo sistemų, informacijos išgavimo iš daugiakalbių
tekstų įrankių ir kai kurių kitų. Visi jie drauge su daugiakalbėmis technologijomis yra skirti daugiakalbystės problemoms spręsti bei kalboms lyginti ir
analizuoti. Be jų negali apsieiti jokia mašininio vertimo sistema, veikianti statistikos pagrindu. Labiausiai paplitę yra lygiagretieji tekstynai, t. y. originalo
ir vertimo (ar vertimų) tekstai, sulygiagretinti pastraipos, sakinio ar žodžio
lygmeniu. Pagal vertimo kalbų skaičių jie gali būti dvikalbiai, trikalbiai ar ir
daugiau kalbų apimantys vienos originalo kalbos tekstų rinkiniai. Kiekvienos
kalbos atveju originalas lygiagretinamas su vertimu, tačiau vertimai dar gali
būti lygiagretinami tarpusavyje:
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• En At this moment his train of thought stopped abruptly.
• Lt Staiga jo minčių grandinė nutrūko.
• Cz V té chvíli se sled jeho myšlenek přetrhl.
• De In diesem Moment wurde sein Gedankengang abrupt unterbrochen.
• Ru Тут размышления его прервались.
• Ru Неожиданно поток его размышлений прервался.
Esama ir tokių daugiakalbių tekstynų, kuriuose pateikiami tik vertimai į daugelį kalbų be originalo, jei jis neturimas ar nežinomas. Tokie tekstynai dar vadinami vienkrypčiais, nes verčiama iš tos pačios originalo kalbos. Tačiau gali
būti ir dvikrypčių tekstynų, kuriuose vertimo ir originalo kalbos susikeičia
vietomis, pvz., vieną dalį tekstyno sudaro vertimai iš anglų į lietuvių kalbą, o
kitą – iš lietuvių kalbos į anglų.

DAUGIAKALBIAI TEKSTINIAI IŠTEKLIAI
KOMPIUTERINĖS LINGVISTIKOS CENTRE
Patys pirmieji lygiagretieji tekstynai KLC buvo parengti dalyvaujant TELRI
(angl. Trans-European Language Resources Infrastructure) projekte. Tai buvo
vadinamieji vienos knygos tekstynai, labai populiarūs keliakalbių skaitmeninių
tekstynų radimosi pradžioje. Prieš kompiuterių erą vienos knygos originalai ir
jos vertimai buvo naudoti popierinių leidinių pavidalu naujiems vertimams
rengti, užsienio kalboms mokytis ar kalboms tyrinėti lyginamuoju aspektu.
KLC turi minėto projekto rezultatą – skaitmeninius Platono traktato „Valstybė“
vertimus į 17 kalbų ir G. Orwello romano „1984“ vertimus į 11 kalbų, tarp jų
ir lietuvių.
Vėliau KLC buvo sukurti kur kas didesnės apimties ir iš įvairesnių tekstų sudaryti lygiagretieji tekstynai. Didžiausias iš jų – 17,5 mln. žodžių apimties anglų lietuvių kalbų tekstynas, rengtas drauge su anglų-lietuvių kalbų mašininio
vertimo sistema (internete galima atlikti paiešką dalyje sukaupto tekstyno, t. y.
analizuoti anglų-lietuvių kalbų porą, kurios tekstai sudaro 2 024 999 žodžių,
žr. 1 pav. „statistinius duomenis“). Priešingos vertimo krypties ir dešimtkart
mažesnės apimties lietuvių-anglų kalbų tekstynas (61 154 žodžiai) ir 0,8 mln.
žodžių apimties vertimų iš čekų ir į čekų kalbą tekstynai. Anglų-lietuvių kalbų
tekstyną sudaro grožinės (47 proc.), negrožinės literatūros tekstai (36 proc.),
tekstai iš publicistikos (9 proc.), įvairūs dokumentai (8 proc.). Čekų-lietuvių ir
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lietuvių-čekų tekstynuose pateikiama daugiausia grožinė (77 proc.) ir mokslinė literatūra (23 proc.).
1 pav. Lygiagretusis tekstynas internete http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=paral
lelCorpus

Visi iš čia paminėtų tekstynų yra atvirai prieinami KLC svetainėje tekstynas.vdu.lt. Per lygiagrečiojo tekstyno sąsają (žr. 1 pav.) galima ieškoti žodžio
ar žodžio formos, atsižvelgiant į tai, ar norima tyrinėti tam tikrą kalbą kaip
originalo, ar kaip vertimo. Išplėstinėje paieškoje pateikiama funkcijų, kurias
naudojant galima rinktis, kaip vartotojui bus pateikiamas konkordansas (vertikaliai ar horizontaliai, žr. 2 ir 3 pav.). Jeigu reikia ne tik konkordanso, bet ir
dažninio tekstyne pavartotų žodžių sąrašo, galima rinktis, kaip jame gali būti
rūšiuojami žodžiai. Kadangi šie tekstynai yra sulygiagretinti sakinių lygmeniu, anglų-lietuvių, lietuvių-anglų, čekų-lietuvių ir lietuvių-čekų tekstynams
galima taikyti lygiagretaus konkordavimo programą, kai ieškomas žodis ir jo
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vertimas pateikiamas originalo ir vertimo kontekste (žr. 2 pav.). Be to, prie
kiekvienos eilutės pateikiamas šaltinis.
2 pav. Žodžio formos LAIKU paieška lietuvių-anglų kalbų tekstyne. Konkordansas
pateikiamas horizontaliai.

Lygiagrečių tekstynų sudarymas reikalauja daug laiko ir pastangų, todėl
kuriami šį procesą lengvinantys įrankiai. Vienas tokių pusiau automatinių lygiagretintuvų (Aligner 2.0.6.7.) buvo sukurtas ir naudojamas KLC. Jis paremtas formaliaisiais teksto požymiais – pastraipų bei sakinių ribomis: kaip ir kai
kurie kiti lygiagretinimo įrankiai, Aligner 2.0.6.7 naudojamas Gale ir Church
algoritmas1 (Gale et al. 1993, cit. iš Utka et al. 2008), kuriuo lygiagretinami
sakiniai remiantis lygiagrečių segmentų dydžiu išreikštu simbolių skaičiumi.
Naudojant Aligner 2.0.6.7. tekstai lygiagretinami pusiau automatiškai: pirmiausia įrankiu sujungiami tekstai pastraipų lygmeniu, tada peržiūrimos ir
ištaisomos automatiškai lygiagretinant padarytos klaidos, tuomet pereinama
prie lygiagretinimo sakinių lygmeniu, kur lingvisto dalyvavimas intensyvesnis:
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čia peržiūrima, kaip sakiniai sulygiagretinti kiekvienoje atskiroje pastraipoje2.
Lygiagretinimas sakinių lygmeniu yra tikslesnis, kai atliekamas po lygiagretinimo pastraipų lygmeniu. Aligner 2.0.6.7. naudojimo ir veikimo principai sudaro geras galimybes tam pasiekti, nors laiko sąnaudos yra didesnės palyginti
su visiškai automatiniais lygiagretinimo metodais3.
3 pav. Žodžio formos LAIKU paieška lietuvių-anglų kalbų tekstyne. Konkordansas
pateikiamas vertikaliai.

KLC klasterio tyrėjai savo tyrimams atlikti yra parengę atskirus lygiagrečiuosius tekstynus: pavyzdžiui, kol kas tik tyrimams ir taikymui studijų procese naudojamas 1,3 mln. žodžių apimties grožinės literatūros vertimų iš vokiečių kalbos tekstynas4, dėl vertimo krypties itin vertingas yra J. Vaičenonienės
sudarytas ir jos disertacijos tyrimui panaudotas 1,7 mln. lietuvių-anglų kalbų
grožinės literatūros tekstynas5.
Pastaraisiais metais KLC daugiakalbiai ištekliai pasipildė 9 mln. žodžių lygiagrečiuoju dvikrypčiu lietuvių-latvių-lietuvių tekstynu LILA, parengtu pa-

97

98

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
H UMANITARINIŲ M OKSLŲ KLASTERIAI

gal 2011–2012 m. ES tarpvalstybinės Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo
programos projektą6. Šiam tekstynui parengti reikėjo ypatingų pastangų, nes
abi kalbos turi nedaug vartotojų, nedaug vertimų abiem kryptim, kuriuos nelengva gauti ir paversti skaitmeniniu formatu. Su panašiomis problemomis
susiduria visi mažųjų kalbų tekstynų rengėjai, nes daugiausiai vertimų yra iš
didžiųjų kalbų į mažąsias, daug mažiau – priešinga kryptimi ir visai mažai iš
vienos mažosios kalbos į kitą, kaip kad lietuvių ir latvių kalbų atveju. Tekstynų
sudarymo reikalavimai ir principai taip pat labiau pritaikyti dažniau vartojamoms pasaulio kalboms, pavyzdžiui, tekstynų reprezentatyvumo ir subalansuotumo kriterijai, tinkantys didžiosioms pasaulio kalboms, labai sunkiai
pasiekiami mažiau resursų turinčioms kalboms7.
Kuriant dvikalbius lygiagrečiuosius tekstynus, subalansavimo problemų
padvigubėja, nes tada reikia sukaupti ir suderinti ne vienos kalbos, o dviejų
kalbų išteklius. Čia galimos keturios situacijos, kai: a) daug vartotojų turinčios
kalbos originalūs tekstai lygiagretinami su kitos panašios kalbos vertimais;
b) daug vartotojų turinčios kalbos originalūs tekstai lygiagretinami su mažai
vartojamos kalbos vertimais; c) mažai vartojamos kalbos originalūs tekstai lygiagretinami su daug vartotojų turinčios kalbos vertimais; d) mažai vartojamos kalbos originalūs tekstai lygiagretinami su tokios pat kalbos vertimais.
Pastaraisiais metais KLC parengtas lygiagretusis tekstynas LILA priklausytų ketvirtajai situacijai. Tiek lietuvių, tiek latvių kalbos turi nedidelį jas vartojančių žmonių skaičių, jų kalbiniai ištekliai yra gana riboti. Todėl, norint
pasiekti suplanuotus tekstyno sandaros ir dydžio tikslus, susidurta su ribotų
išteklių problema. Iš pradžių buvo nustatyti trys pagrindiniai tekstų atrankos
kriterijai:
• laikas: norėta, kad tekstynas atspindėtų dabartinę kalbą, todėl įtraukti
tik tie tekstai, kurie publikuoti ne anksčiau kaip 1991 m.;
• publikavimo tipas: tekstai turėjo būti elektroniniai (pvz., interneto svetainės) arba spausdinti, pvz., nepublikuotas romano rankraštis nebūtų
įtrauktas į tekstyną;
• originalumas: tekstas turėjo būti originalus, t. y. išverstas iš lietuvių kalbos į latvių kalbą arba iš latvių kalbos į lietuvių. Vertimai į latvių ir lietuvių kalbas iš kitų kalbų į tekstyną neįtraukti (išimtis ES tekstai).
Surinkus duomenis apie visus prieinamus kalbinius išteklius, suprasta, kad tekstų yra nedaug, todėl netaikyti jokie kiti papildomi tekstų atrankos kriterijai.
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Tekstyną sudaro tik ištisi ir išsamūs tekstai (pvz., į tekstyną patenka visas
romanas, neatsižvelgiant į jo apimtį, o ne jo fragmentas). Be to, visi į tekstyną
įtraukti tekstai yra autentiški: jie niekaip netaisomi ir netobulinami, kad atspindėtų kalbą tokią, kokia yra. Jeigu į elektroninę formą perkeltas spausdintas
tekstas ir tame spausdintame variante buvo klaidų, jos buvo paliktos, išskyrus
kelis atvejus, kai klaidos buvo ištaisytos. Jeigu tekste pasitaikė kirilica parašytų intarpų, tai šios teksto dalys transliteruotos. Jei to nebūtų padaryta, tekstyno naudotojai matytų iškraipytą tekstą, nes dėl skirtingo kodavimo kirilica
parašytas tekstas tekstyno sąsajoje nebūtų matomas. Viešai neprieinamuose
dokumentuose, kurie įdėti į tekstyną, ištrinti asmeniniai duomenys (vardai,
adresai ir pan.) (plačiau apie LILA tekstų atranką ir kalbinių resursų tvarkymą
žr. Rimkutė et al. 20138).
4 pav. Viso LILA tekstyno proporcijos

Bendras LILA tekstyno dydis (žr. 4 pav.) yra 8 782 050 žodžių: didžiausia
yra lietuvių-latvių kalbų tekstų dalis (3 448 745 žodžiai), dvigubai mažiau yra
latvių-lietuvių kalbų tekstų (1 695 160 žodžių). Tokia nesimetriška duomenų
situacija susidarė dėl to, kad pastaraisiais metais daugiau išversta iš lietuvių
kalbos į latvių, o ne priešinga kryptimi. Į latvių kalbą išversta daug šiuolaikinių lietuvių rašytojų, pvz., Jurgos Ivanauskaitės, Sigito Parulskio, Kristinos
Sabaliauskaitės kūrinių. Vertimų iš latvių į lietuvių kalbą gerokai mažiau, čia
minėtini Ingos Ābeles, Laimos Muktupāvelos, Nuoros Ikstenos. Nemažą lygiagrečiojo tekstyno dalį sudaro ES dokumentai (3 638 145 žodžiai).
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5 pav. LILA tekstyno lietuvių-latvių kalbų dalies proporcijos

Norėta atspindėti įvairius žanrus, tekstų tipus, todėl tekstyne yra grožinės
literatūros, populiariosios literatūros, publicistikos ir administracinės literatūros tekstų. 5 ir 6 pav. matyti, kad tiek lietuvių-latvių kalbų, tiek latvių-lietuvių
kalbų tekstyno dalių didžiausią dalį sudaro grožinė literatūra. Viena vertus, tai
rodo, kad ateityje reikėtų didinti kitas dalis, kita vertus, grožinėje literatūroje
galima rasti įvairesnės leksikos nei, tarkim, dažnai pastoviomis klišėmis pasižyminčioje administracinėje kalboje, todėl LILA tekstyno žodingumas (t. y.
skirtingų žodžių kiekis) turėtų būti gana didelis9.
6 pav. LILA tekstyno latvių-lietuvių kalbų dalies proporcijos

T EKS TO IR BALSO SKAI TMENINIAI T YRIMAI, IŠTEKLIŲ IR TE C HNOLOGIJŲ KŪRIMAS BEI TAIKYMAS:
DAUGIAKALBIAI IŠTEKLIAI / R ū t a Pe t ra u s k a i tė, J o l a nt a K ova l e vs k a i tė

APIBENDRINIMAS
Daugiakalbių skaitmeninių išteklių rengimas, nors ir yra iš dalies automatizuotas, reikalauja žinių, išmanymo ir rankų darbo. Nors šių išteklių rengimo
sąnaudos yra nemenkos, tačiau jų pritaikymas lingvistų ir informatikų moksliniams tyrimams, žodynų rengimui, vertimo teorijai ar praktikai bei užsienio
kalbų mokymui su kaupu atsiperka. Atvirai visiems vartotojams pateikiami
VDU HMF KLC sukaupti lygiagretieji tekstynai yra gausiai lankomi ir tyrinėjami Lietuvoje ir svetur, vien praėjusiais metais jų pagrindu VDU HMF buvo
parengtos dvi daktaro disertacijos. Pats naujausias dvikryptis lietuvių ir latvių
kalbų tekstynas taip pat turėtų sudaryti sąlygas kur kas gilesniems ir objektyvesniems šių dviejų baltų kalbų tyrinėjimams, kalbiniams bei kultūriniams
kontaktams.
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Multilingual Textual Resources
with the Lithuanian language
Summary
The paper presents multilingual textual resources, mostly bilingual or multilingual
corpora, as they were compiled and processed at the Centre of Computational
Linguistics in the Faculty of Humanities. The activities started in 1994 together with
the EU project TELRI that resulted among other outcomes with the multilingual
corpora of Plato’s “Republic” and George Orwell’s “1984”. Lithuanian translations of the
two books were included and aligned with the original versions. Later developments
and project based activities resulted in the appearance of the big English-Lithuanian
parallel corpus and a few smaller ones like Czech-Lithuanian and Lithuanian-Czech,
German-Lithuanian, Lithuanian-English, and finally a parallel corpus of Latvian-Lit
huanian and Lithuanian-Latvian original texts and their translations (the so called
LILA corpus). The latter resource was the most recent and the first one for the two
Baltic languages that belong to the category of lesser used languages of EU. Hopefully
the new parallel corpus will serve as the source of research data for both linguists
and language technologists as well as a tool for learning and comparison of the Baltic
languages.

Literatūros tekstų
ir kultūros procesų sąsajos
doc. dr. Dalia Kuizinienė

Tarpdalykinės studijos – vienas iš geriausių būdų išryškinti tam tikrus kultūrinius dėsningumus, apmąstyti susiklosčiusias visuomenės gyvenimo situacijas.
Siekdama kuo geresnių rezultatų, 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 kultūroje; akcentuoti ir aktualizuoti literatūros (rašymo ir
skaitymo) reikšmę; siekiant išsaugoti tautinį tapatumą globalizacijos amžiuje,
sukurti integruotą ir nenutrūkstamą tinklą institucijų, kurias sieja rūpestis lietuvių literatūra ir tautiniu identitetu.
Klasterio dalyviai literatūrologiniams tyrimams siekia panaudoti socialinių mokslų srities tyrėjų pasiektus rezultatus, aktualizuoti globalias problemas, ieškant praktinio literatūrologijos pritaikymo, surasti ir pritaikyti
įvairią literatūrologinių tyrimų rezultatų sklaidos strategiją skirtingose skaitytojų grupėse, atkreipiant dėmesį į kiekvienos grupės literatūrinę kompetenciją, profesiją, amžių. Mokslininkai skleidžia atliktų ir atliekamų tyrimų
rezultatus neakademinėje visuomenėje, mėginant užpildyti literatūrinės
kompetencijos spragas.
Svarbiausias laukiamas rezultatas 2012 metais buvo skirtingų mokslo šakų
humanitarų bendradarbiavimas, kurio metu buvo siekiama patenkinti šiuo
metu išryškėjusį visuomenės poreikį susipažinti ne tik su vertingiausiais pasaulinės literatūros tekstais, bet ir su tautinės literatūros kontekstu.
Mokslinių tyrimų rezultatai tiesiogiai panaudojami švietimo sistemoje –
dalijamasi patirtimi su mokytojais seminarų metu, siūlomos naujos dėstymo
metodikos, pristatomos naujos literatūrologijos kryptys. Tyrėjų dalyvavimas
socialiniuose procesuose neišvengiamas, nes tie procesai ir yra pasirinktos tyrimų krypties objektas.

104

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
H UMANITARINIŲ M OKSLŲ KLASTERIAI

Literatūros tyrimų metodologija
Klasterio nariai analizuoja, sistemina ir tiria naujus teorinius ir metodologius
literatūros teksto nagrinėjimo aspektus, naudoja naujas teorines prieigas, tirdami tekstus. Pasirenkamos koncepcijos, tinkančios kurti bei papildyti šiuolaikinį literatūros ir kultūros analizės diskursą. Tyrimuose svarbus tarpkultūrinis
ir tarpdisciplininis teksto aspektai.
Prof. dr. Asija Kovtun kocentruojasi į literatūros kūrinio prasmių dekonstrukcijos problemas, akcentuodama postmodernųjį požiūrį į meninį tekstą.
Dr. Vijolė Višomirskytė tiria keliaujančius konceptus naratologijoje: atsiremdama į C. L. Borgeso sampratą apie literatūros pirmtakus ir Mieke Bal
teoriją apie „Preposterious history“, V. Višomirskytė siūlo teiginį, kad M. Bal
tarpdisciplininėje vizualaus naratyvumo teorijoje galima atsekti dviejų semiotikų – Jurijaus Lotmano ir Algirdo Juliaus Greimo konceptų pėdsakus. Būtent J. Lotmano įtvirtintas atskyrimas tarp ikoninės ir verbalinės naracijos ir
A. J. Greimo deskripcijos naratyve samprata yra svarbūs, siekiant suprasti ir
analizuoti vizualinį naratyvumą. Postklasikinė naratologija, iškeldama šiuos
konceptus į pirmąjį planą, pagyvina klasikinę naratologiją. Be to, dr. V. Višomirskytė nagrinėja esė žanro apibrėžties problemas. Esė – vienas iš tų literatūros žanrų, kuris šiandien Lietuvoje ypač populiarus ir tarp skaitytojų, ir tarp
rašytojų, tačiau literatūrologinės (mokslinės, o ne vien tik kritinės) šio žanro
konceptualizacijos lietuvių literatūrologijoje trūksta. Dr. V. Višomirskytė pasiūlė konceptualias esė žanro savybių ir funkcijų ribas, išbandytos esminio požiūrio į eseistiką taikymo galimybės.
Doc. dr. Indrės Žakevičienės literatūros teorijos darbai atskleidžia plačias
ekokritikos, skaitytojo reakcijos ir kognityvinės literatūros teorijos siūlomas
skirtingų sričių tyrinėtojų bendradarbiavimo galimybes; ekokritikos, recepcijos ir kognityvinės teorijų idėjų spektras leidžia ne tik kurti teorines prielaidas, bet ir mėginti praktiškai patikrinti tų prielaidų validumą, įrodant galimą humanistikos (konkrečiau – literatūros) indėlį sprendžiant globalizacijos
procesų veikiamam pasauliui rūpimus klausimus. Ieškant ekokritikos požiūriu
prasmingų akcentų, vertėtų išryškinti keletą aspektų – ekologijos ir literatūros
sąsajas, pastorališkos / postpastoralinės literatūros sąlygojamus žiūros taškus,
vietos ir erdvės svarbą tapatumo pajautoms ir ekopsichologijos keliamus klausimus, apimančius psichologų kognityvistų tyrimus. Ekologijos ir psichologijos tyrimus sintezuojanti plati ekopsichologijos sąvoka išplaukia iš postpasto-
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rališkos literatūros poteksčių ir sudaro prielaidas vadinamajam „ekologiškam
mąstymui“, inspiruojančiam poreikį plačiau žvelgti į kultūros procesus, inkorporuojant ir ryškiausias literatūros tendencijas.

Lyginamieji literatūros tyrimai
Klasterio nariai komparatyvistiniu metodu tyrinėja literatūros topografiją, tapatybės problemas, baltistinius ir skandinaviškuosius literatūros kontekstus.
Tyrimai vyksta dviem kryptimis: baltų tautų literatūrinių ryšių ir baltų-skandinavų tautų literatūrinių ryšių analizės linkme.
Doc. dr. Aurelijos Mykolaitytės pagrindinė tyrimų tematika: literatūros topografija. Siekiama įsigilinti į tų autorių kūrybą, kurie lietuvių literatūros tyrinėtojų mažai arba visai nenagrinėti. Siekiama remtis šiuolaikiniais teoretikais:
vokiečių teoretike Sigrid Weigel, kuri yra rašiusi apie literatūros topografiją,
amerikiečių teoretike Laura Vickroy, kuri yra tyrinėjusi trauminę atmintį, italų-vokiečių teoretiku Carmine Gino Chiellino, kuris įtvirtino tarpkultūrinės
literatūros sampratą. Šių autorių darbai Lietuvoje dar menkai žinomi, tai patys naujausi teoriniai svarstymai, kuriuos galima pasitelkti analizuojant lietuvių literatūrą ir lyginant ją su kitų šalių literatūromis. Šiemet yra parengtas ir
publikuotas straipsnis, kuriame analizuojama vietos reikšmė Petro Rimkūno
kūryboje (žurnalas „Žiemgala“). Kita tematika: trauminė atmintis. Siekiama
toliau gilintis į baltistikos lauką, lyginti tokie autoriai kaip Maironis ir J. Rainis,
Žemaitė ir R. Blaumanis, skaityti pranešimai tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir Latvijoje. Daugiausia analizuota draminė kūryba, kuri yra menkiau
tyrinėta. Pažymėtina yra tai, kad šiemet „Literatūroje ir mene“ buvo publikuotas šiuolaikinio latvių prozininko Paulo Bankovskio teksto vertimas – siekiama ne tik tyrinėti, bet ir supažindinti skaitytojus su kitos baltų tautos kūriniais.
Taip pat gilinamasi į tarpkultūrinę literatūrą, analizuota Dalios Staponkutės
kūryba, straipsnis šiemet publikuotas Graikijoje. Komparatyvistiniai tyrimai
pristatyti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Latvijoje, Graikijoje.
Doc. dr. Ingos Stepukonienės tyrinėjimų sritis – literatūrinė baltistika. Rengiama mokslinių straipsnių rinktinė ,,Europietiškieji lietuvių ir latvių literatūros kontekstai“, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas Europos literatūrinių
srovių įtakoms, pasireiškiančioms lietuvių ir latvių literatūrose, siužetų, motyvų ir įvaizdžių analizei.
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Doktorantė Gintarė Vaitonytė tyrinėja baltiškuosius ir skandinaviškuosius kontekstus, susipynusius modernistinėje literatūroje. Šie tyrimai parodo,
kokie kultūrų kodai užfiksuoti kūriniuose, kaip jie atsiskleidžia. G. Vaitonytė
analizuoja, kaip koduojamas Kaunas Henrio Parlando tekstuose, kaip atveriama miesto erdvė. Aiškinamasi, kokie vietiniai ženklai tampa matomi bendro
baltoskandijos kultūrinio konteksto fone. Baltijos ir Skandinavijos erdvė suvokiama kaip vienas branduolys, kuriame susijungia kelios kultūros; čia tuo
pačiu metu susikuria literatūros modernistiniai sąjūdžiai, kurių lyginimas ir
analizė atveria epochos bendrystę ir kiekvieno reiškinio unikalumą.
Prie lietuvių ir latvių kalbinių, literatūrinių ir kultūrinių ryšių plėtros prisidedanti doktorantė Kristina Vaisvalavičienė kartu su Violeta Butkiene parengė
„Baltų kalbų pradžiamokslį“.
Doktorantė Nijolė Brazauskienė mokslinius tyrimus orientuoja į tarpdisciplininius lietuviškosios tapatybės, kultūros istorijos tyrinėjimus literatūros
tekstuose. N. Brazauskienė rengiamoje daktaro disertacijoje nagrinėja Lietuvos paveikslą XIX–XX a. Rytų Prūsijos rašytojų – A. K. T. Tielo, J. D. H. Temmės, Alfredo Brusto, Ernsto Wicherto, Hermanno Sudermanno literatūriniuose kūriniuose.

Literatūros istorijos tyrimai
Kadangi 2012-ieji buvo Maironio jubiliejiniai metai, dauguma klasterio narių
savo tyrimus kreipė maironistikos linkme. Klasteris rengė net kelias konferencijas, skirtas Maironio kūrybos reikšmei lietuvių tautinei ir literatūrinei savimonei, savivokai bei tapatumui apsvartyti. Jose maironistikos tyrimus pristatė
dauguma klasterio narių. Be to, buvo parengtas, išleistas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) leidinys „Česlovo Milošo skaitymai 5: Vietos genijus“, kurio
tikslas – atskleisti sąveiką tarp vietos ir dvasios tapatybės, unikalios asmenybės
ir lokalios vietos sankirtą Kauno – Lietuvos – Europos literatūros ir kultūros
kontekstuose. 2012 m. lapkričio 15–16 d. VDU Lietuvių literatūros katedra,
bendradarbiaudama su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, minėdami
Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 150 gimimo sukaktį, rengė lietuvių nacionaliniam poetui skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Maironis ir jo
epocha“. Minėdami Maironio jubiliejų, klasterio nariai siekė aktualizuoti poeto kūrybinį palikimą, apibendrinti ir suprobleminti jau esamus maironistikos
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tyrimus, aptarti Maironio kūrybos ir asmenybės vaidmenį lietuvių kultūros ir
literatūros raidoje, literatūros kanono kristalizavimosi procese. Pranešimų tematika: Maironio poetinės parafrazės modernizmo ir postmodernizmo tekstuose; Maironio vaidmuo lietuvių tautinio atgimimo kultūroje, poeto kūryba
lietuvių spaudos draudimo sąlygomis; Maironio poezijos ryšys su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicijos paveldu; Maironio vaidmuo lietuvių sąmoningumo istorijoje; Maironio biografijos tekstai ir kontekstai; Vidurio ir Rytų
Europos „Tautų pavasaris“ ir tautinio poeto figūra; Maironio lietuvių poetikos
reforma; Maironio kūrybos santykis su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kultūriniais sąjūdžiais – romantizmu, neoromantizmu, modernizmu; lyginamieji
Maironio kūrybos tyrimai; Maironis – istorikas ir sociologas, jo veikla humanitarinių mokslų srityje; istorinė ir poetinė Lietuvos tautiškumo bei valstybingumo samprata Maironio raštuose; Maironis lietuvių literatūros kanono ir
bendrinės kalbos formavimosi procese; tekstai, likę Maironio paveldo paraštėje (teologiniai raštai, laiškai, dokumentai); dvasininkas Jonas Mačiulis Katalikų bažnyčios veikloje; Maironio recepcija Lietuvoje ir išeivijoje; Maironio
poezijos vertimai ir sklaida užsienyje; Maironis kaip vertėjas; Maironio paveldo saugojimo, sklaidos, aktualizavimo problemos. Leidinys, apibendrinantis
Maironio kūrybos ir jo veiklos problematiką, yra rengiamas spaudai.
Ypatingą dėmesį dr. V. Višomirskytė skyrė Maironio figūros, vaizdinio ir
jo tekstų poetinėms parafrazėms literatūros tekstuose tirti. Pasitelkus semiotinį metodą, buvo atidžiai išsiaiškinta genius loci sąvoka, jos etimologinė reikšmė, genius loci savybės ir funkcijos. O vėliau šią sąvoką pamėginta suvesti į
dialogą su Maironio reprezentacijomis eseistų tekstuose. Aptarta Maironio
reprezentacija septyniose skirtingu metu (1935–2012 m.) parašytose lietuvių
esė – J. Kossu-Aleksandravičiaus, E. Mieželaičio, T. Venclovos, G. Beresnevičiaus, S. Gedos, R. Tamošaičio ir M. Martinaičio. Paradoksalu, tačiau Maironis
tampa genius loci dėl to, kad remiasi Vakarų, o ne lokalia poetinės kalbos tradicija, dėl to, kad išeina už lietuvių kalbos, literatūros, kultūros ribų, atsitraukia
ir sugrįžta. Nagrinėtuose esė tekstuose ryškus noras priartėti prie Maironio, jį
priartinti, bet kartu pabrėžiamas ir jo neprieinamumas, o tai viena iš auros
išlaikymo sąlygų. Skaitant šiuos esė tekstus kartu išnyra stiprus Maironio, kaip
lietuvių literatūros ir kultūros auros, vaizdinys – „šešėlis, kurs bėga greta“. Be
to, dr. V. Višomirskytė, pasitelkusi semiotinį (inter)tekstualumo analizės modelį, išnagrinėjo (inter)tekstualumo žymes, ženklinančias Maironį ir jo tekstus
modernistiniuose Škėmos ir postmodernistiniuose Beresnevičiaus tekstuose.
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Ypač tie lietuvių rašytojai, kurie ieško atsinaujinimo galimybių, kuriems rūpi
lietuvių literatūrinė savimonė, be Maironio vaizdinio neišsiverčia. Jie „atsakingi“, Greimo žodžiais, dviem reikšmėmis: sąmoningumo ir atsako. Jie kalbasi
su Maironiu, rašo „atsakymą“ jo žodžiams „niekas manęs neminės“. Kalbant
apie poetus tai nestebina, o prozininkų tekstuose, ypač romanuose, tai tampa
svarbiu ženklu, žyminčiu rašančiojo prozininko užsiangažavimą lietuvių kultūros raidoje.
Doc. V. Višomirskytė moksliniuose tyrimuose analizuoja slinkties, kaip
inovacijos literatūros tradicijoje, fenomeną, susitelkdama į Antano Škėmos
kūrybą ir baltą spalvą kaip naujos pradžios žymę. Išanalizavus intertekstualias
baltumo žymes Škėmos romane ir pažvelgus į tuos tekstus, kurie buvo parašyti vėliau (kuriuose taip pat ryškus baltumas), galima nubrėžti grubią Antano
Škėmos tekstų judėjimo trajektoriją lietuvių literatūros tradicijoje: Škėma, apsimovęs „baltas dvikovos pirštines“, stipriai mušasi su Brazdžioniu, šiek tiek
transformuoja Radausko baltą akaciją ir juda link ten, kur vėliau pasigirs Sigito
Gedos „Baltojo Nieko dainelė“. Šiuo atveju Škėmos, Brazdžionio, Radausko
ir Gedos pavardės traktuojamos metonimiškai – kaip tai, ką jų tekstai reiškia
lietuvių literatūros tradicijoje ir kaip jie veikė jos raidą, kuria linkme judėjo,
siekdami inovacijų.
Dr. Dainius Sobeckis, 2013 metais apgynęs daktaro disertaciją „Leonardo
Andriekaus gyvenimas ir kūryba: krikščioniškasis universalizmas“, tiria L. Andriekaus poeziją, ryškindamas jos sąsajas su poeto biografija bei religinėmis
prasmėmis ir kontekstais.
Doc. dr. Dalia Kuizinienė tiria lietuvių išeivijos kultūros ir literatūros bei
spaudos istoriją, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) įsikūrimo ir veiklos
istoriją, tyrinėjama vieno iš pirmųjų PLB įkūrėjo, pirmininko Stasio Barzduko
visuomeninė, lituanistinė, žurnalistinė veikla.
Prof. dr. Irena Buckley ir Marie-France de Palacio monografijoje „L’Eden
lituanien et la Babylone française. Les contacts culturels franco-lituaniens au
XIXe siècle“ svarsto, kokios buvo kultūrinių prancūzų-lietuvių santykių formos,
kaip šiandienos kontekste suvokiamos nelygių kultūrinių mainų apraiškos.
Atskleidžiamos XIX a. lietuvių ir prancūzų literatūros, meno sąsajos: tematikos, idėjų, meninių formų bendrumas. Analizuojama „vaizduotės lituanizacija“ XIX a. Prancūzijoje: Lietuvos įvaizdis Prancūzijos viešajame diskurse,
lietuviška tematika XIX a. prancūzų literatūroje. Klasterio kolegų iniciatyva
knyga buvo pristatyta Vakarų Bretanės universitete (Brestas, Prancūzija),
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VDU, Prancūzijos ambasadoje Lietuvoje. Be to, prof. I. Buckley plečia
lietuvių-prancūzų kultūrinių ryšių tyrimo kontekstą, tiria lietuvių-prancūzų
mokslininkų susirašinėjimą XVIII–XIX a. Parengtas straipsnis „Prancūzijos
įvaizdis J. G. Forsterio Laiškuose iš Vilniaus“, jo pagrindu pranešimas skaitytas
UBO (Vakarų Bretanės universitete).
Doktorantė Livija Mačaitytė-Kaselienė rengiamoje daktaro sidertacijoje
„Pastoralinė lietuvių prozos strategija (1940–2010)“ orientuojasi į pastoralės
kaip literatūrinio fenomeno bei įvairių pastoralizmo apraiškų XX amžiaus vidurio – XXI amžiaus pradžios lietuvių prozos tekstuose nuodugnų (iš)tyrimą.
Atsiribojus nuo tradicinės pastoralės kaip apibrėžto, konvencijos paklūstančio
žanro sampratos, disertacijoje generuojama nauja ir produktyvi jos, kaip savitos (atsitraukimą į gamtą ir / arba literatūrinį konstruktą reprezentuojančios)
naratyvinės modos samprata. Disertacijoje sąmoningai bei tikslingai neapsiribojama vien tuo, ką literatūrinis pastoralės naratyvas „sako“ (tokie – į turinį
orientuoti tyrimai yra dažniausiai pasitaikantys ir jau savaime yra mažiausiai
naudingi ir informatyvūs), tačiau koncentruojamasi ir į tai, kaip jis tai ,,sako“
bei kodėl jis tai ,,sako“, kartu siekiant išsiaiškinti, ką būdamas toks, jis iš tiesų
,,daro“. Šiam tikslui įgyvendinti pasitelkiami parankūs šiuolaikinės naratyvo
teorijos (Marie Laure-Ryan) pasiūlomi / pasiūlyti įrankiai bei instrumentai.

Naujausiosios lietuvių literatūros tyrimai
Naujausioji lietuvių literatūra vystosi itin sparčiai: nuo migrantinės literatūros
suklestėjimo iki vaikų literatūros žanrų transformacijų ir tradicijų tąsos, todėl
šios tyrimų krypties klasterio narių mokslinės veiklos objektai, metodologinės
prieigos ir išvados buvo labai įvairios.
2012 m. lapkričio 29 dieną VDU įvyko klasterio narių organizuota konferencija „Mano namai – kultūra“, skirta rašytojo ir filmų kūrėjo Jono Meko
90 metų jubiliejui pažymėti. Konferencijos pranešimai atskleidė, kad J. Meko
recepcija Lietuvoje ir Vakarų Europoje, Amerikoje ir šiandien kelia daug problemų. J. Meko jubiliejui skirtų pranešimų tematika: avangardizmo apraiškos:
nuo bravūriško sambūrio iki kanonizavimo meno klasika; avangardinio kino
mokykla; kino naratyvas ir jo įvairovė; literatūrinės kūrybos poetikos problemos; verbalinių ir vizualiųjų tekstų sąveika, jų intermedialumas ir intertekstualumas; santykis su kairiąja ideologija; kūrybos ryšiai su Fluxus kontekstu;

109

110

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
H UMANITARINIŲ M OKSLŲ KLASTERIAI

orientalistinės gyvenimo nuostatos ir jų įtaka tekstams; tapatybės klausimai;
kūrybos recepcija Lietuvoje ir pasaulyje; gyvenimo ir kūrybos mitas. Klasterio
narys doktorantas Ramūnas Čičelis, rengiamoje daktaro disertacijoje postmoderniosios psichoanalizės metodais nagrinėjantis J. Meko literatūrinę ir kino
kūrybą, konferencijoje skaitė pranešimą „Jono Meko gyvenimo ir kūrybos mitas“. Doc. dr. D. Kuizinienė pranešime lygindama analizavo J. Meko poetinę
prozą ir naratyvinę poeziją.
Be J. Meko kūrybos, doc. dr. Dalia Kuizinienė tyrinėja pastaruoju dešimtmečiu svetur parašytus lietuvių prozos tekstus, tiria naujausios emigrantų literatūros tendencijas, tapatybės kaitą – nuo įprastos nostalgijos refleksijos iki
mėginimo paneigti savo lietuviškumą, pateikti kitokią, transformuotą, tapatybę. Doc. dr. D. Kuizinienės tyrimų metodologinės atramos – postkolonijinės
teorijos. Vis dažniau galime kalbėti ne apie grynąją tautinę, o apie hibridinę tapatybę. Diasporos žmogaus situaciją bene geriausiai įvardija kultūrologo Homi
K. Bhabha hibridinės tapatybės modelis, kuris susiformuoja dviejų ar daugiau
kultūrų, kalbų, istorinių patirčių sandūroje. Doc. dr. D. Kuizinienės tyrimai
rodo, kad XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių proza atspindi ryškius
tapatybės pokyčius, ženklina kartų pasaulėjautų skirtumus, dekonstruoja lietuviškosios tapatybės tradiciją. Tautinės tapatybės klausimas egzilyje gyvenančiam kūrėjui yra aktualus bet kuriuo metu, kai reikia įvardinti savąjį santykį su
tradicija bei vakarietiškąja kultūra. Sandūra su svetimomis patirtimis, globalizacijos bei gyvenamojo meto iššūkiais lietuvių literatūroje įgauna gana raiškias
formas. Daugelyje literatūros tekstų jos virsta visiems suprantamais stereotipais, supaprastintos universalios kalbos modeliais. Atsivėrus geležinei uždangai po 1990 metų daugelis lietuvių migruoja, ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvena
svetur. Šios patirtys ryškios ir lietuvių prozoje. Per paskutiniuosius 10 metų
yra parašyta itin daug prozos tekstų, kuriuose atsispindi egzilio patirtys. Tai
gana marga ir žanriniu bei tematiniu požiūriu įvairi literatūra, tačiau joje išsakytos bene svarbiausios lietuviui, gyvenančiam plačiajame pasaulyje, aktualios
problemos: aš ir kitas, sava ir svetima priešprieša, svajonių šalies, vedybų su
kitataučiu, paliktų Lietuvoje vaikų temos. Bėgimas nuo posovietinės tikrovės
V. Papievio ir I. Pukelytės romanų personažus „įkalina“ savos-svetimos erdvės
labirintuose. A. Imbrasas ir D. Staponkutė ilgesnį laiką gyvendami svetur ieško istorinių savo tautos, giminės šaknų, aktualizuoja gimtosios kalbos svarbą.
Per pastaruosius penkerius metus itin populiarus tapo dienoraščio, pažintinės
kelionių literatūros žanrai. Dalį tokio pobūdžio tekstų yra parašę svetur gy-
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venantys ar gyvenę lietuvių žurnalistai, rašytojai (B. Jonuškaitė, A. Užkalnis,
Z. Čepaitė). Šalia praktinio pažintinio aspekto svarbus tampa gyvenimo svetur
patirčių apibendrinimas. Jie tarsi yra praktiniai gidai emigrantams ar besiruošiantiems emigruoti. Paskutiniojo dešimtmečio svetur rašyta jauniausiųjų debiutuojančių lietuvių proza griauna iki šiol dominavusį lietuviškos tapatybės
modelį. Jų kūryboje yra vaizduojama ne pati patraukliausia emigracijos pusė.
Jaunųjų autorių personažai dažnai klajoja po pasaulį, ieško savo kūrybinių,
žmogiškųjų ambicijų savirealizacijos. Jie sąmoningai atsiriboja nuo gimtinės
nostalgijos, ją atmeta, ignuoruoja, „matuojasi“ pasaulio piliečio, kosmopolito
tapatybę (A. Anros, G. Grušaitės, A. Fominos romanai).
Doktorantės Dianos Jovaišienės rengiamos daktaro disertacijos tyrimo eigoje atidesnis žvilgsnis irgi krypsta į XX a. pabaigoje XXI a. pradžioje rašytą
gyvenančių svetur lietuvių literatūrą, lyginama skirtingų laikmečių tapatybės
samprata, bei išryškinami tapatybės koncepto pokyčiai tarpkultūrinėje individą supančioje aplinkoje. Tyrimais siekiama nustatyti, kokia tapatybė bendrąja
prasme ir lietuvių tautinės tapatybė dominuoja šiuolaikinėje lietuvių literatūroje, rašytoje lietuvių autorių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, bandoma apibrėžti šios literatūros kaitos tendencijas. Santykyje su rezistencinės šalies kultūra
gimsta naujos tapatumo išraiškos, kuriami daugiasluoksniai daugiakultūriniai
tapatumai, todėl klausimai „kas aš esu?“, „koks noriu būti?“, „koks mano santykis su prigimtine tapatybe bei rezistencijos šalimi?“ tampa aktualūs daugeliui
išeivių / emigrantų bei atsiskleidžia jų rašytoje literatūroje. Tyrimų aktualumą
nulemia pastaraisiais dešimtmečiais itin suaktyvėjęs išvykstančiųjų iš Lietuvos ir įsitvirtinančių svetimose šalyse skaičius bei nuolat gausėjantis skaičius
užsienyje parašytų tekstų, kurie aktualizuoja tapatumo / etninio tapatumo
problematiką emigracijoje. Tyrimų aktualumą lemia ir kultūrinio tęstinumo
aspektas, istorinė ir socialinė atmintis, akistatoje, su kuria kuriamas individualaus žmogaus identitetas, taip pat žvelgiant iš laiko perspektyvos kuriama
daugialypė tapatybė.
Doc. dr. Asta Gustaitienė, toliau plėtodama klasikinės ir šiuolaikinės vaikų
literatūros tyrimus, analizuoja lietuvių stebuklines pasakas, dar labiau gilina ir
plečia Hanso Christiano Anderseno literatūrinių pasakų nagrinėjimo lauką.
Dr. Vijolė Višomirskytė analizuoja literatūros bei jos tyrinėjimo skaitmenos amžiuje problematiką. Kompiuteriu atliekama literatūros tekstų analizė,
taip žvalgomos stilometrijos taikymo lietuvių literatūros tekstams analizuoti
galimybės. Pamėginus pritaikyti stilometrinei literatūros tekstų analizei lenkų
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mokslininkų sukurtas kompiuterines programas, buvo patikrinta, ar jos tinkamos lietuvių kalba rašytiems tekstams. Išaiškėjo, kad jos tinka, tik reikia didelio
korpuso suskaitmenintų tekstų, norint, kad rezultatai būtų patikimi. Programa
tinkama žanrams ir rašytojų tematikai, stiliui atpažinti. Šie rezultatai buvo pasiekti Skaitmeninių humanitarių mokslų 2012 metų vasaros mokyklos dirbtuvėse Leipcige, buvo parengtas pranešimas. Be to, dr. V. Višomirskytė nagrinėjo
kibertekstualumo požymius literatūros tekstuose. Nustatyta, kad postmodernistiniuose lietuvių literatūriniuose pasakojimuose (buvo tirti V. Klimašausko
„Alfavilnius“ ir A. Marčėno „Metrikai“), kuriuose ryškus daugiatakis naratyvas,
hipertekstualumas, tam tikri kiberteksto požymiai (E. Aarsetho vartojama sąvoka, 1997), skaitmeninės medijos prisijungimas sustiprina žaidybinį jų pobūdį, ir čia ima rungtyniauti dvi skirtingos estetikos – tekstas-pasaulis ir tekstasžaidimas (Ryan, 2001). Nagrinėdama kavinės fenomeną ir kavinę kaip svarbią
erdvę naratyve, dr. V. Višomirskytė pasirinko tris embleminius lietuvių literatūros tekstus (realistinį, modernistinį ir postmodernistinį), kuriuose smuklė,
taverna, kavinė, yra viena iš svarbių erdvių naratyve. Visuose nagrinėjamuose
tekstuose akivaizdi tikrų namų neturėjimo, laikinumo problema, kiekviename
kūrinyje įgyjanti skirtingą turinį. Įžvelgta paralelė: kuo daugiau vietos naratyve užima dirbtiniai namai, tuo aštresnė tikrų namų praradimo tema, kuri
nagrinėjamuose tekstuose reiškiasi skirtingai. Dar V. Višomirskytė tyrė tapimą gyvūnu kaip transgresiją postsovietiniuose lietuvių romanuose. Pasitelkta
tapimo gyvūnu (becoming-animal) sąvoka (išplėtota filosofų G. Deleuze’o ir
F. Guattari), Brook mintis apie struktūruojančią pabaigos galią naratyvui, Judith Butler performatyvų samprata ir transgresyvios grožinės literatūros sąvoka padėjo nušviesti strateginį gyvūnų įvaizdžių panaudojimą postsovietiniuose lietuvių romanuose. Tapimo gyvūnu vaizdinio panaudojimas yra nagrinėtų
naratyvų (Kunčino „Tūloje“, Gavelio „Vilniaus pokeryje“, Beresnevičiaus „Paruzijoje“) vienas pagrindinių principų konstrukcijoje, o tapimas gyvūnu ardo
stereotipą, kad tapti gyvūnu yra degaradacija ar degenaracija.
Doktorantė Eugenija Valienė rengiamoje daktaro disertacijoje nagrinėja
lietuvių literatūrinės recenzijos kaip žanro raidą (2000–2012). Analizuojamos
literatūrinėje periodikoje publikuojamos grožinių kūrinių recenzijos, išspausdintos 2000–2012 m. Tiriamas komunikacinis recenzijų aspektas: recenzentas
įvardijamas kaip aktyvus literatūrinės komunikacijos akto dalyvis, todėl tiriama recenzijų ideacinė (reprezentacinė) funkcija (gilinamasi į temos eksplikavimą antraštėse, teksto ir konteksto santykį, teksto turinį). Taip pat akcentuo-

L i t e r at ū r o s t e k s t ų i r k u lt ū r o s p r o c e s ų s ą s a j o s /
D a l i a Ku i z i n i e n ė

jamos tarpasmeninė ir teksto / tekstualumo funkcijos, išryškinančios žanro
komunikatyvumą. Tokį tyrimų pobūdį inspiruoja sociokultūrinė situacija:
apytikriai nuo 2000 metų suintensyvėjęs medijų reiškimasis.

Išvados
2012 m. klasterio nariai plėtojo literatūros metodologinius tyrinėjimus, plėsdami Lietuvos ir užsienio literatūros teorijos diskursą, papildydami jį naujais
ir aktualiais aspektais – ekokritikos, literatūros psichologijos, dekonstrukcijos
srityse. Atlikdami komparatyvistinius tyrimus, klasterio mokslininkai daugiausiai orientavosi į baltų literatūrų ryšius ir sąveikas. Literatūros istorijos
tyrimų kryptį klasteryje stipriai paveikė Maironio gimimo metinių sukaktis –
dauguma tyrimų buvo susiję su šio klasiko gyvenimu ir kūryba. Analizuodami
naujausiąją lietuvių literatūrą, klasterio nariai ypatingą dėmesį skyrė lietuvių
migrantų kuriamiems tekstams. Minint Jono Meko jubiliejų, radosi tyrimų,
skirtų avangardisto literatūros ir kino kūriniams. Klasterio narių publikuoti
tekstai yra reikšmingi, siekiant ir įgyvendinant bendradarbiavimą tarp skirtingų humanitarinių sričių mokslininkų, dalijantis patirtimi ir didinant visuomenės dėmesį lietuvių literatūrai.

Connections Between Texts of Literature
and Culture Processes
Summary
This paper describes the research activity of Vytautas Magnus University scientists’
group „The Ties between Literature Texts and Culture Processes“. The main attention
is paid to characterize the literary theory, comparative research, literature history and
contemporary Lithuanian literature researches written by the members of scientists’s
group. The paper also gives insight on main international and national conferences,
in which scientists of the group took part. The paper concludes that published texts,
collaboration between humanities researchers, more intensive social interest in
Lithuanian literature is reached.
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PRENATALINĖJE STADIJOJE
prof. dr. Birutė OBELENIENĖ
kun. prof. dr. Andrius Narbekovas

ĮVADAS
Klasterio mokslininkai 2012 m. susitelkė daugiausia ties žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje problematikos sprendimo, nes Lietuvoje, skirtingai nei kitose Europos šalyse, iki šiol nėra reglamentuota žmogaus gyvybės prenatalinėje fazėje apsauga. Iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo
1991 m. nėštumo nutraukimas buvo labiausiai paplitęs Lietuvoje šeimos planavimo metodas. Nors abortų skaičius per pastaruosius praėjusius 20 metų
sumažėjo net 8 kartus1, tačiau žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje
problema šalyje tebelieka labai dviprasmiška, nes:
• Lietuvoje iki šiol nėra nacionalinių teisės aktų, kurie apibrėžtų žmogaus
gyvybės iki gimimo statusą2;
• aborto atlikimo procedūrą reglamentuoja 1994 m. išleistas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“3(juo buvo panaikintas nėštumo
nutraukimo operacijų atlikimo tvarką patvirtinantis TSRS sveikatos apsaugos ministro 1982 03 16 įsakymas Nr. 234), nustatantis jog moteriai
pageidaujant, leidžiama nutraukti nėštumą iki 12 savaičių, jei nėra šiai
operacijai kontraindikacijų. Didesnį nei 12 sav. nėštumą leidžiama nutraukti, kai jis gresia moters gyvybei ir sveikatai. Tačiau šiame teisės akte
nėra minima, kokiais aukštesnės galios teisės aktais sveikatos apsaugos
ministras remiasi spręsdamas šio klausimo reglamentavimą4. Šiame įsakyme pateiktas sąrašas ligų, grėsmingų nėščios moters ir vaisiaus gyvybei bei sveikatai, parengtas vadovaujantis tarptautine ligų klasifikacija,
kuri nebegalioja daugiau nei dešimt metų5;
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• Lietuvoje iki šiol nėra ir jokios sistemingos pagalbos moteriai, esant nėštumo krizei, t. y. nei konsultacinės pagalbos, nei privalomo apsisprendimo laikotarpio po konsultacijos, taip, kaip yra priimta kitose šalyse: pvz.,
14 dienų Danijoje, 7 dienos Albanijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje, 6 dienos
Belgijoje, 5 dienos Olandijoje, 3 dienos Gruzijoje, Latvijoje, Vengrijoje,
Vokietijoje ir Portugalijoje6.
Per pastaruosius 20 metų buvo mėginimų reglamentuoti tiek nėštumo
nutraukimus, tiek negimusios gyvybės apsaugą, tačiau nei vienas iš Lietuvos
Respublikos Seimui pateiktų projektų neperžengė svarstymų stadijos7. 2006 m.
Seimo narių grupė įregistravo „Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos“ įstatymo projektą8, kuriuo buvo siekiama uždrausti abortus pagal moters norą. Šio
projekto svarstymas, Seime trukęs beveik ketverius metus, parodė, jog žmogaus gyvybės prenatalinėje fazėje klausimas mūsų šalyje yra labai aktualus.
2013 m. Seime įregistruotas naujas projektas9. Šių abiejų projektų diskusijų
analizė atskleidė, jog viešojoje erdvėje žmogaus gyvybės prenatalinėje fazėje
apsaugos reglamentavimo klausimas įgyja politinės retorikos pobūdį10. Diskusijoje pasigendama moksliniais tyrimais pagrįstų argumentų,kurie atskleistų
mokslinį požiūrįapie žmogaus gyvybės pradžią, giluminės abortų priežasčių
(dažniausiai apsiribojama abortą priskiriant socialinių reiškinių grupei) ir pasekmių analizės. Taip pat diskusijoje visai nebuvo keltas pagalbos moteriai, atsidūrusiai nėštumo krizėje, sistemos kūrimo ir plėtojimo galimybių klausimas,
neatsižvelgiama ir į gydytojų nuomonę. Savaime suprantama, jog žmogaus
gyvybės apsaugos problematikos neįmanoma išnagrinėti per vienerius metus,
ir šie tyrimai bus tęsiami. 2012 m. klasterio mokslinė veikla buvo sutelkta į
prenatalinės etikos bei pagarbos žmogaus gyvybei principų pagrindimą bei
Lietuvos jaunosios kartos ir gydytojų požiūrio į žmogaus gyvybės pradžią apsaugą prenatalinėje fazėje analizę.
Klasterio mokslininkų tyrimų tikslas: pagrįsti žmogaus gyvybės apsaugos
prenatalinėje fazėje būtinumą.
Tyrimų objektas: žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje apsauga.
Tyrimų uždaviniai:
• išgryninti žmogaus gyvybės prenatalinėje fazėje etinius principus;
• nustatyti medikų nuomonę apie gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugą;
• nustatyti jaunosios kartos nuomonę apie žmogaus gyvybės pradžią ir
apsaugą.

Ž MOGI ŠKŲJŲ SAN T YKIŲ T YRI MAI B IOE TIKOJE : ŽM OGAUS GYVYB ĖS APSAUGOS PROB LEMATIKA
PRENATALINĖJE STADIJOJE / Bi r u tė O b e l e n i e n ė, An dr i u s N a r b e kova s

Tyrimo metodologinė nuostata. Žmogaus gyvybės pradžios klausimas yra
svarbiausias gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos problematikoje. Žinojimas,
jog žmogaus embrionas yra žmogaus gyvybė, yra ašinis veiksnys, formuojantis žmogaus sąžinę, nes tik ji padiktuoja žmogui, atsidūrusiam dviprasmiškoje
situacijoje, kuris veiksmas geras ar blogas. Klaidinga sąžinė, t. y. jei ji remiasi
klaidingomis žiniomis, tiesiog pavergia ir griauna asmens laisvę11. Jei pripažįstama, jog žmogaus gyvybė prasideda ne nuo apvaisinimo momento, vadinasi, aborto metu bus nutraukiama ne žmogaus gyvybė, ir jokios moralinės
problemos neturėtų kilti. Tačiau jei tai žmogaus gyvybė, tuomet jai taikytini
„moraliniai pagarbos ir neliečiamumo principai“12. Žinome iš mokslo, kad embrionai yra nuo pradžių žmogiškosios būtybės, ir mes žinome iš technologijų
praktikos, kad mes galime manipuliuoti šiais embrionais daugeliu būdų. Bet
ar šios manipuliacijos moraliai geros? Tai jau moralinės filosofijos – embriono
etikos – problema, nes tik ji pajėgi atsakyti į šį klausimą13. Žmogaus gyvybė
prasideda nuo apvaisinimo – mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo faktu
daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju – moralės problema 14.
Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius buvo atlikti du savarankiški tyrimai:
„Žmogaus gyvybės pradžios ir apsaugos problematika Lietuvos studentų požiūriu“ ir „X apskrities PSP centrų gydytojų nuomonė apie žmogaus gyvybės
apsaugą“.

TYRIMAS „ŽMOGAUS GYVYBĖS PRADŽIOS IR APSAUGOS
PROBLEMATIKA LIETUVOS STUDENTŲ POŽIŪRIU“
Tyrimo metodika ir organizavimas
Tyrimui buvo pasirinktas standartinis kiekybinis anketinis apklausos metodas. Klausimai buvo suskirstyti į 4 grupes: 1) bendrieji klausimai (lytis, amžius,
universitetas, fakultetas ir kursas); 2) klausimai, vertinantys tiriamųjų nuomonę apie žmogaus gyvybės pradžią ir žinias apie vaisiaus raidą; 3) klausimai apie
tiriamųjų požiūrius į abortą, jo įtaką psichologinei ir fizinei sveikatai, aborto
toleravimą pagal leistinas indikacijas bei aborto ir tikėjimo ryšį.
Tyrimui pasirinkti du Kauno universitetai: Vytauto Didžiojo universitetas
(VDU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU). Medikas yra tiesioginis aborto procedūros dalyvis taip pat kaip atlikėjas, ir kaip privalomos informacijos pacientui šaltinis. Todėl žinoti būsimų medikų nuomonę apie abor-
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tus yra labai svarbu. VDU yra visų pagrindinių mokslo sričių (humanitarinių,
socialinių, gamtos mokslų) studijų programos, todėl galima daryti prielaidą,
jog jame studijuoja labai skirtingų interesų studentai, tam tikra prasme galima
tikėtis gana plačios nuomonių įvairovės. Tyrimo atranka buvo tikslinė – buvo
apklausti studentai, dalyvavę ar išklausę bioetikos (VDU) ar medicinos etikos
(Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, LSMU MA) dalykus.
LSMU MA buvo išdalinta 300 anketų Medicinos ir Odontologijos fakultetų
studentams, apklausos dieną dalyvavusiems seminare.VDU buvo išdalinta 500
anketų visų 10 fakultetų studentams, apklausos dieną dalyvavusiems bioetikos
paskaitoje. Iš viso abiejų universitetų studentams buvo išdalinta 800 anketų.
Surinkta 725 anketos.
Kiekybiniai duomenys, gauti anketinės apklausos būdu, apdoroti taikant
statistinius metodus. Matematinė statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta
SPSS 11 programa, pritaikyta Windows operacinei sistemai. Grafiniam duomenų pavaizdavimui naudojama MS Excel programa, leidžianti sugrupuoti ir
palyginti duomenis viename paveiksle. Aprašant atsakymus, buvo skaičiuojama kategorinių kintamųjų pasiskirstymo procentiniai dydžiai ir kiekybinių kintamųjų vidurkiai bei standartiniai nuokrypiai skirtingų universitetų
studentų grupėse. Tyrimo duomenų apdorojimui taikytas dažnių ir vidurkių
skaičiavimas. Tyrime taikytas koreliacinės analizės metodas, siekiant nustatyti
diagnostinių kintamųjų ryšį ir tarpusavio priklausomybę. Požymių tarpusavio
ryšiui nustatyti taikytas susijusių požymių Chi kvadrato (χ2) kriterijus. Ryšių
tarp dviejų požymių, matuotų intervalinėmis skalėmis, stiprumas vertintas
Spearmano (rho) koreliacijos koeficientu, nusakančiu dviejų kintamųjų ryšį.
Šio koeficiento reikšmė svyruoja nuo –1 iki +1. Koreliacijos dydžiui nusakyti pateikiama statistinės paklaidos tikimybė p, parodanti statistinės paklaidos
dydį. Statistiškai patikimais buvo laikomi skirtumai, kurių p vertė buvo mažesnė nei 0,001 (p<0,001).

Tyrimo rezultatai ir diskusija
Dėl žmogaus gyvybės pradžios galima išskirti dažniausiai išsakomas nuomones, nuo kada embrionas laikytinas žmogumi15: 1) embrionas laikytinas žmogumi nuo apvaisinimo; 2) nuo implantacijos moters gimdoje; 3) nuo pirmosios nervinio audinio užuomazgos.
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Į klausimą „Kada prasideda žmogaus gyvybė?“ atsakė 724 (99,9 proc.)
respondentai, neatsakė 1 (0,1 proc.). 623 (86 proc.) atsakę respondentai pasirinko atsakymą – „nuo pat apvaisinimo“; 40 (5,5 proc.) – „kai susiformuoja
vaisiaus širdis“; 25 (3,5 proc.) – „kai susiformuoja vaisiaus nervinė sistema“;
14 (1,9 proc.) – „kai susiformuoja visi vaisiaus organai“; 13 (1,8 proc.) – „nuo
gimimo“; po vieną respondentą (po 0,1 proc.) pasirinko atsakymus „kai susiformuoja vaisiaus plaučiai“ ir „kai susiformuoja vaisiaus imuninė sistema“. Dar
7 studentai (1 proc.) pasirinko atsakymą „kita“.
Vertinant studentų atsakymus pagal lytį, atsakymą jog „žmogaus gyvybė
prasideda nuo pat apvaisinimo“ pasirinko statistiškai daugiau moterų nei vyrų
(p<0.001) – 90,3 proc. moterų ir 69 proc. vyrų.
Lyginant studentų atsakymus pagal universitetus, atsakymą „žmogaus gyvybė prasideda nuo pat apvaisinimo“ rinkosi statistiškai daugiau (p<0.001)
VDU negu LSMU studentų (92 proc. VDU ir 73,5 proc. LSMU studentų). Taigi, iš tyrimo rezultatų galima teigti, kad abiejų universitetų studentai palaiko
mokslu ir sveiku protu pagrįstą nuomonę, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo
apvaisinimo16.
Respondentai buvo paprašyti apibūdinti abortą, priskiriant jį vienai iš dažniausiai apibūdinamų problemų. (žr. 1 pav.). Į klausimą „Kas yra abortas?“
atsakė visi respondentai (725, t. y. 100 proc.).

1 pav. VDU IR LSMU studentų, dalyvavusių apklausoje, aborto apibūdinimas17.
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Remiantis apklausos rezultatais galima teigti, kad studentų nuomonė labiau atitinka mokslo, (moralės filosofijos) ypač gyvybės etikos poziciją, jog
„abortas yra moralės problema“18, nei vyraujančią visuomenėje nuomonę, jog
abortas – socialinė ar ekonominė problema.
Respondentai buvo paprašyti pasirinkti, kuri iš 5 dažniausiai diskusijose
vardijamų priežasčių (žr. 2 pav.) gali turėti lemiamą įtaką moters apsisprendimui rinktis abortą. Respondentai galėjo įvertinti kiekvieną veiksnį penkiabalėje skalėje, kur 5 – turi didžiausią įtaką, 1 – visai nereikšmingas.
Vertinant studentų atsakymų vidurkius, galima teigti, jog jie panašiai vertina visas pateiktas anketoje priežastis (visų atsakymų vidurkiai (x– >3), tačiau
pabrėžia sistemingos pagalbos moteriai nebuvimą (x– =3,91) ir moters ir vaiko
tėvo santykių problemas (x– =3,98). Aborto pasekmių žinojimas neužima pagrindinės vietos priežasčių sąraše (žr. 2 pav.):

2 pav. Respondentų atsakymų apie abortus sąlygojančias priežastis vidurkiai19.

Labai daug ginčų kelia aborto pasekmių klausimas. Dažniausiai įrodinėjama, jog abortas nepalieka jokių pasekmių nei fizinei, nei psichinei moters
sveikatai20. Respondentams buvo užduoti du klausimai: vienas apie aborto
pasekmes psichinės sveikatos, kitas fizinės sveikatos prasme. Respondentai
galėjo pasirinkti vieną iš šių atsakymų: „visiškai nekenkia moteriai“; „kenkia
moteriai tik iš dalies“; „labai kenkia moteriai“; „kita (įrašyti)“. Susumavus atsakymų į abu klausimus rezultatus (t. y. ar abortai kenkia moteriai psichologine
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ir fizinės sveikatos prasme) gauti rezultatai rodo, jog didžioji dalis respondentų
(95,9 proc.) abiejuose universitetuose mano, kad abortas moteriai labai kenkia
ir psichologinės, ir fizinės sveikatos prasme.
Vertinant pagal respondentų lytį, daugiau moterų (97,7 proc.) negu vyrų
(88,6 proc.) mano, kad abortas labai kenkia moteriai ir, atitinkamai, daugiau
vyrų (11,4 proc.) negu moterų (2,3 proc.) mano, kad abortas kenkia tik iš dalies. Šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p<0,001).
Vertinant pagal respondentų mokymosi įstaigą, į klausimus, ar abortas kenkia
fizinei ir psichinei moters sveikatai, atsakė 700 (96,6 proc.) respondentų, neatsakė 25 (3,4 proc.). Statistiškai daugiau LSMU (7,6 proc.) negu VDU (2,5 proc.)
studentų mano, kad abortas kenkia tik iš dalies.Tačiau statistiškai daugiau VDU
(97,5 proc.) negu LSMU (92,4 proc.) mano, kad abortas labai kenkia moteriai.
Apibendrinant studentų atsakymus apie aborto pasekmes, galima teigti, jog
didžioji dalis (daugiau nei 90 proc.) abiejų universitetų studentų mano, jog abortas kenkia moters tiek fizinei, tiek psichinei sveikatai. Tai visiškai nesutampa su
viešai formuojama abortus palaikančios visuomenės dalies nuomone21.
Didžioji dalis Europos šalių aborto įstatymų turi vieną bendrą bruožą: teisės sistemos toleruoja aborto legalizavimą indikacijų pagrindu, t. y. įstatymuose dažniausiai taikomas „klasikinis aborto indikacijų režimas“22. Juose abortai
leidžiami pagal keturias indikacijas: medicinines (grėsmė moters gyvybei ir
/ ar sveikatai), eugenines (vaisiaus apsigimimai), kriminalines (išprievartavimai) ir pagal moters norą. Kai kurios šalys ribojančios abortus, pvz., Lenkija,
draudžia abortą tik pagal moters norą.
Tyrime studentams buvo pateiktas klausimas: „Kokiais atvejais abortai turėtų būti atliekami?“. Respondentai galėjo pasirinkti vieną atsakymą iš galimų
pateiktų 4 atsakymų variantų: 1) „abortai turėtų būti atliekami tik išskirtiniais
atvejais moterims, kurios tapo prievartos aukomis ir pastojo“; 2) „abortai turėtų būti atliekami tik išskirtiniais atvejais, gelbstint moters gyvybę“; 3) „abortai
turėtų būti atliekami tik esant vaisiaus apsigimimams“; 4) „abortai turėtų būti
atliekami visais atvejais, kai to nori moteris“. Į klausimą atsakė 715 (98,6 proc.)
respondentų, neatsakė 10 (1,4 proc.).
Išanalizavus atsakymų rezultatus gauti duomenys rodo, jog didžioji dalis
respondentų pasisako, jog abortas galimas tik išskirtiniais atvejais gelbstint
moters gyvybę23.
Atsakymą, jog abortai turėtų būti atliekami tik išskirtiniais atvejais, gelbstint moters gyvybę, pasirinko 67,8 proc. VDU ir 46,9 proc. LSMU studentų bei
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69 proc. VDU ir 41,7 proc. LSMU studentų. Bendrai vertinant, daugiau VDU
studentų (68,1 proc.) negu LSMU (45,5 proc.) mano, kad abortai turėtų būti
atliekami tik išskirtiniais atvejais, gelbstint moters gyvybę. Šis skirtumas yra
statistiškai reikšmingas (p<0,001). Daugiau LSMU studentų (39.1 proc.) negu
VDU (15.7 proc.) mano, kad abortai turėtų būti atliekami visais atvejais, kai to
nori moteris. Skirtumas statistiškai reikšmingas (p<0,001)24.
Į klausimą: „Kurie iš išvardintų veiksnių, jūsų nuomone, galėtų lemti
abortų skaičiaus mažėjimą?“ buvo pateikti penki galimi atsakymai (žr. 3 pav.).
Šiuos veiksnius buvo paprašyta įvertinti penkiabalėje sistemoje nuo paties
svarbiausio (5 balai) iki visiškai nesvarbaus (1 balas). Gauti rezultatai liudija (žr. 3 pav.), jog mažiausiai įtakos gali turėti sužadėtinių rengimo santuokai
sistemos kūrimas ir daugiausiai mokymas apie žmogaus gyvybės vertę visų
lygių institucijoje. Tai nuosekliai sutampa su studentų nuomone, jog abortas yra moralinė problema. Šeimos planavimui, remiantis atsakymų vidurkiu,
skiriama tik trečioji vieta pagal svarbą, t. y. kaip šiek tiek svarbus. Remiantis
atliktais moksliniais tyrimais, kontracepcijos vartojimo skatinimas nemažina
abortų, dar daugiau, teiginys, jog kontracepcijos vartojimas yra pagrindinis
abortų mažinimo veiksnys, yra metodologinė klaida25.

3 pav. Respondentų nuomonės apie galimus veiksnius, mažinančius abortus, atsakymų
vidurkių palyginimas26.
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TYRIMAS „X APSKRITIES PSP CENTRŲ GYDYTOJŲ NUOMONĖ
APIE ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGĄ“
Tyrimo problema. Pagrindinis informacijos šaltinis apie nėštumo nutraukimą
ir galimas pasekmes yra medikas, kuris vienaip ar kitaip yra susijęs su atliekama
intervencija. Aborto atlikimas kelia medikams nemažai moralinių problemų –
tiek asmeninių, tiek profesinių. Panagrinėjus Lietuvoje atliekamų abortų indikacijas stebima, kad dažniausiai atliekami pasirenkamieji abortai, t. y. abortai
pagal moters norą: 2011 m. Lietuvoje buvo atlikti 10 466 abortai, iš jų pagal
moters norą – 6043, t. y. 57,7 proc. nuo bendro skaičiaus, ir tik 162 (1,6 proc.)
pagal medicinines indikacijas27. Lietuvoje atliktų aborto priežasčių tyrimuose
teigiama, jog moteris rinktis abortą skatina daugiausia su sveikatos priežiūra
nesusijusios ar mažai susijusios priežastys: moters amžius, turimų vaikų skaičius, šeiminė padėtis, ekonominė padėtis (pastaroji neturi lemiamos reikšmės),
kontracepcijos naudojimo ypatumai28. Užsienyje publikuotoje mokslo studijoje, nagrinėjančioje aborto priežastis, skelbiama, kad dažniausiai būna kelios
tarpusavyje susijusios aborto priežastys, tačiau net trys ketvirtadaliai tirtų moterų nurodo, „jog vaiko turėjimas pernelyg dramatiškai pakeistų jų gyvenimą“,
pusė įvardija santykių problemas, artimųjų, ypač partnerio, palaikymo stoką29.
Dažniausiai moters pasirinkimą lemia artimi asmenys, didžiausią įtaką turi
moters partneris30. Nei moters nenoras turėti vaikų, nei jos ir vyro tarpusavio santykių kokybė nėra medicininė problema, reikalaujanti chirurginio ar
medikamentinio įsikišimo. Tai – moralinė problema, ją skatina vertybių stoka
ir auklėjimo šeimoje spragos. Medikas nepajėgus išspręsti nei vieno, nei kito.
Abortas taip pat jų neišsprendžia, o tik pagilina jau esamą problemą.
Tačiau medikas yra tarsi įkaitas, priverstas dalyvauti aborto, kuris dažniausiai nėra medicininė problema, dramoje. Iš vienos pusės, jis yra saistomas įstatymų, reikalaujančių suteikti būtiną informaciją moteriai, siekiančiai aborto,
tačiau iš kitos pusės, jis turi labai mažai galimybių padėti krizės ištiktai moteriai ir apsaugoti jos negimusį kūdikį.
Tyrimo tikslas: nustatyti medikų, dirbančių pirminėje sveikatos priežiūros
įstaigose (jie yra pirmieji, į kuriuos kreipiasi nėščia moteris), nuomonę apie
gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugojimą ir nėštumo nutraukimo problemą.
Tyrimo metodika. Tyrimui patogiuoju būdu atrinktas Lietuvos „X“ rajonas, kuriame veikia 7 gydymo įstaigos – pirminės sveikatos priežiūros centrai.
Tyrimas buvo atliekamas vieną dieną (2011 m. lapkričio 23 d.) ir apklausti visi
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apklausos metu dirbę gydytojai: šeimos gydytojai, ginekologai ir įstaigų vadovai. Iš viso 23 medikai.
Tyrimui pasirinktas kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu, kuriame yra prašoma išreikšti savo nuomonę aptariamu klausimu. Anketą sudarančius klausimus galima suskirstyti į tris grupes:
1) klausimai apie moteris, kurios kreipiasi dėl nėštumo nutraukimo;
2) klausimai apie gydytojų savijautą ir jų siūlomą pagalbą moteriai;
3) klausimai apie priemones, kurios galėtų sumažinti nėštumų nutraukimo
skaičių.
Tyrimo duomenys apdoroti content (turinio) analizės metodu.
Tyrimo etika. Tyrimui atlikti buvo gautas X rajono savivaldybės sveikatos
komiteto leidimas. Apklausos anketos – anoniminės. Tik tyrėjai žino, kokioje
gydymo įstaigoje atlikta apklausa.

Tyrimo duomenų analizė ir aptarimas
Lietuvos „X“ rajono moterų, siekiančių nutraukti nėštumą, charakteristika. Per metus pageidavo nutraukti nėštumą 80 moterų (iš viso rajone užfiksuota 112 nėštumų). Į pirminį sveikatos priežiūros centrą ateina vienos, t. y.
nelydimos vyrų.
Aborto priežastys. Atsakydami į klausimą „Dėl kokių priežasčių moterys dažniausiai nori nutraukti nėštumą?“, visi medikai pažymėjo jog „dėl
materialinių sunkumų“. Išanalizavus atsakymus galima išskirti tris grupes:
materialinės priežastys, socialinės problemos ir santykių su partneriu problema (žr. 1 lentelę).
Apklaustų gydytojų nuomonė, jog moteris renkasi abortą dėl materialinių
sunkumų ar socialinių problemų, atitinka Lietuvos medikų bendruomenėje vyraujančią nuomonę, jog „didelė dalis moterų nėštumą nutraukia dėl socialinių
priežasčių“31. Tačiau apžvelgus užsienio šalyse atliktus tyrimus, galima teigti,
jog abortas dažniausiai yra ne moters pasirinkimas: 64 proc. apklaustų moterų,
abortą pasirinko spaudžiamos kitų asmenų32. Moterys, kurių partneriai nepageidavo nėštumo, net 7,4 karto dažniau nurodė, kad jų nėštumas yra nenorimas, palyginti su moterimis, kurių partneriai palankiai atsiliepė apie nėštumą33.
A. Gutmacherio instituto duomenimis, 51 proc. apklaustų moterų patvirtino, jog
santykių su partneriu problemos lėmė jų apsisprendimą dėl aborto34.
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1 lentelė. Medikų atsakymų į klausimą „Dėl kokių priežasčių dažniausiai moterys
nori nutraukti nėštumą?“ analizė.
Kategorija

Subkategorijos

Respondentų atsakymai

Materialinės
priežastys

Materialiniai sunkumai

Dėl materialinių sunkumų nedarbas;
blogos socialinio gyvenimo sąlygos

Socialinės
priežastys

Išsilavinimas

Žemas išsilavinimo lygis

Vaikų skaičius

Neseniai gimdė;
šeimoje yra keli vaikai

Moters amžius

virš 40 m.;
„dar ne laikas“ arba „jau ne laikas“

Santykiai su partneriu

Partnerio spaudimas;
vienišos;
paliktos draugo

Nėra partnerio
palaikymo

Pagalba moteriai. Jei moteris yra nėštumo krizėje (ji nori nutraukti nėštumą), ji nėra laisva priimti sprendimą. Tokie asmenys pasižymi „mažesniu ryšiu
su realybe“. Jie dažniau patiria nuovargio, nevilties, pykčio, dezorganizacijos
antplūdžius. Krizės ištikti asmenys labiau linkę pasilikti nuošalėje ir leisti kitiems už juos priimti sprendimus35. Lietuvoje 48 proc. tirtų moterų, atvykusių
nutraukti nėštumą, nežinojo apie galimas aborto pasekmes36. Atlikti tyrimai
rodo, jog netgi tais atvejais, kai moterys abejojo ir jautėsi raginamos rinktis
abortą, 67 proc. negavo jokio patarimo; 79 proc. nebuvo pasakyta apie galimas
alternatyvas37. Net 8 iš 10 moterų nurodė, kad jos būtų gimdžiusios, jei būtų
sulaukusios pagalbos ir palaikymo38.
Analizuojant atsakymus į klausimą: „Kokios pagalbos priemonės yra siūlomos, kai moteris nori nutraukti nėštumą?“, susidarė įspūdis, jog medikai visomis išgalėmis stengiasi padėti moteriai. Respondentai atsakė, jog dažniausiai
stengiasi moteriai patys sutekti moralinę pagalbą, informuoja apiepasekmės,
siūlo ieškoti išeities, rečiau nukreipia pas specialistus. Kai kurie nieko nesiūlo
(žr. 2 lentelę).
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2 lentelė. Atsakymų į klausimą „Kokios pagalbos priemonės yra siūlomos, kai moteris nori nutraukti nėštumą?“ analizė.
Kategorijos

Subkategorijos

Respondentų atsakymai

Moralinė pagalba

Prašymas apsigalvoti

Asmeninis pokalbis
Prašome dar pagalvoti, pasikalbėti
su vyru
Visuomet patariame to nedaryti
Bandome atkalbėti
Pokalbis apie gyvybę, motinystę
Išnešioti ir gimdyti

Moralinis palaikymas

Pasiūlyti tą pagalbą, kurios moteriai
reikia, palaikyti morališkai

Informavimas apie
pasekmes

Informuoju kokios bus moralinės ir
fizinės pasekmės

Siūloma specialisto
pagalba

Psichologo pagalba
Pasikalbėti su kunigu
Apsilankyti Socialinės paramos
skyriuje

Siūloma ieškoti išeities

Ieškoti darbo
Apsilankyti Socialinės paramos
skyriuje

Nesiūlo pagalbos

Jokios (3 atsakymai)
Nukreipiama į III lygio gydymo
įstaigą dėl nėštumo nutraukimo

Konsultacinė pagalba

Nepagelbsti

Gydytojų emocinė būsena konsultuojant moteris dėl nėštumo nutraukimo. Abortas supriešina medikų bendruomenę. Asmens sąžinės ir apsisprendimo laisvė reglamentuojama įstatymais ir numato, jog gydytojas, kurio
vidiniai įsitikinimai prieštarauja abortui, gali atsisakyti jį atlikti. Tačiau dalis
ginekologų mano, kad leidimas gydytojui nedaryti aborto yra nesąžiningas
kitų gydytojų, kurie jį atliks, atžvilgiu: „Vienas yra švarus ir morališkai teisus
kito ginekologo sąskaita? Yra šventas, puikuojasi šventojo aureole, kitą žmogų,
šiurkščiai tariant, siųsdamas į pragarą“39. Viena vertus, abortus atliekantys medikai tvirtina, esą kiekvienas gydytojas „privalo daryti tai, kas yra numatyta jo
pareigas apibrėžiančiuose įstatymuose“40, o gydytojai, nusiteikę prieš negimu-
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siųjų žudymą, įsitikinę, kad abortas negali būti atliekamas net pagal medicinines indikacijas. 2012 m. rugsėjo 8 d. Airijoje vykusiame tarptautiniame simpoziume paskelbta Dublino deklaracija. Joje teigiama: „Kaip patyrę praktikai ir
tyrėjai akušerijoje ir ginekologijoje mes patvirtiname, kad tiesioginis abortas
nėra mediciniškai būtinas moters gyvybei išsaugoti.“41
Išanalizavus medikų atsakymusį klausimą: „Kaip jūs jaučiatės, kai moterys į jus kreipiasi dėl nėštumo nutraukimo?“, galima teigti, jog medikai išgyvena neigiamus jausmus, tokius kaip liūdesys, bejėgiškumas, nusivylimas. Jie
jaučia gailestį moteriai, stengiasi ją atkalbėti (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Atsakymų į klausimą „Kaip jūs jaučiatės, kai moterys į jus kreipiasi dėl
nėštumo nutraukimo?“ analizė.
Kategorijos

Subkategorijos

Respondentų atsakymai

Neigiami jausmai

Liūdesys

Liūdna, kai suvokia, kad tai žudymas, bet
vis tiek nekeičia savo nuomonės

Gailestis

Gaila moters

Bejėgiškumas

Bejėgiškumą, kad negaliu kitaip pagelbėti

Bloga savijauta

Blogai – negali įtakoti sprendimo tame
laikotarpyje

Nusivylimas

Nusivylimą, bejėgiškumą, kad negaliu
kitaip pagelbėti

Stengimasis atkalbėti

Stengiuosi atkalbėti; visada daug
kalbamės, džiugu, kai moteris pakeičia
nuomonę

Noras padėti

Priemonės, galinčios sumažinti abortų skaičių. Požiūris į abortą ir aborto
priežasčių analizė gali padėti pasirinkti tikrai efektyvias priemones, galėsiančias padėti sumažinti ar net panaikinti aborto reiškinį. Analizuojant medikų
atsakymus į klausimą: „Kokią pagalbą reikėtų pasiūlyti moterims, norint
sumažinti nėštumų nutraukimų skaičių?“ paaiškėjo, kad nemaža dalis respondentų mano, jog pakeitus ekonominę situaciją, padėtis pagerėtų, kad abortus gali sumažinti efektyvios kontracepcijos naudojimas, konsultavimas, šeimos narių įtraukimas, ypač vyro atsakomybės.
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IŠVADOS
1. Atlikto tyrimo „Studentų nuomonė apie abortą“ rezultatų analizė parodė, jog beveik visi (daugiau nei 90 proc.) tyrime dalyvavusių VDU
ir LSMU studentų mano, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Tai patvirtina, kad studentai, atsakydami į tyrimo
klausimus, rėmėsi mokslo faktais, bet ne viešojoje erdvėje formuojama nuomone.
2. Vertinant studentų atsakymų vidurkius apie abortą lemiančias priežastis,
galima teigti, kad respondentai panašiai vertina visas pateiktas anketoje
priežastis – visų atsakymų vidurkiai (x– >3), tačiau pabrėžia sistemingos
pagalbos moteriai nebuvimą (x– =3,91) ir moters ir vaiko tėvo santykių
problemas (x– =3,98). Aborto pasekmių žinojimas neužima pagrindinės
vietos priežasčių sąraše.
Didžiosios dalies respondentų abiejuose universitetuose nuomone
(95,9 proc.), abortas labai kenkia moteriai ir psichologinės, ir fizinės
sveikatos prasme. Statistiškai daugiau LSMU (7,6 proc.) negu VDU
(2,5 proc.) studentų mano, kad abortas kenkia tik iš dalies. Tačiau
statistiškai daugiau VDU (97,5 proc.) negu LSMU (92,4 proc.) mano,
kad abortas labai kenkia moteriai. Remiantis tyrimo rezultatais galima
teigti, jog studentai, vertindami aborto pasekmes moters psichinei ir
fizinei sveikatai, taip pat yra labiau veikiami mokslinio pažinimo, nei
viešoje erdvėje skleidžiamų pasisakymų.
3. Studentų nuomonės apie veiksmingiausias galimybes mažinti abortų
skaičių rezultatų analizė parodė, kad mažiausiai įtakos gali turėti sužadėtinių rengimo santuokai sistemos kūrimas ir daugiausiai – mokymas apie žmogaus gyvybės vertę visų lygių institucijoje. Tai nuosekliai
sutampa su studentų nuomone, kad abortas yra moralinė problema.
Šeimos planavimui, remiantis atsakymų vidurkiu, skiriama tik trečioji
vieta pagal svarbą, t. y. kaip šiek tiek svarbus. Ši nuomonė taip pat visiškai nesutampa su abortų šalininkų pasisakymais, kurie lytinį švietimą ir
kontracepciją laiko reikšmingiausia alternatyva abortams.
4. Lietuvos X rajone atliktas tyrimas patvirtino, kad gydytojų nuomonė
apie aborto priežastis atitinka paplitusią medikų bendruomenėje nuomonę, jog abortą lemia socialiniai ekonominiai veiksniai.
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5. Nėštumo nutraukimas tirtų gydytojų nuomone jiems sukelia dvasinį
diskomfortą. Apklausti gydytojai stengiasi pagelbėti nėštumą norinčiai
nutraukti moteriai, nors tam nėra specialiai parengti.
6. Abortų problemos sprendimas apklaustųjų gydytojų nuomone, iš vienos
pusės, lytiškumo ugdymas šeimoje ir mokykloje, iš kitos pusės, sisteminga pagalba moterims krizinio nėštumo atveju, privalomos konsultacinės pagalbos, apsisprendimo laikotarpis po konsultacijos.
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THE RESEARCH OF HUMAN RELATIONS IN BIOETHICS: CHALLENGES
IN PROTECTING HUMAN LIFE IN THE PRIE-NATAL PHASE
Summary
In 2012, the cluster research activity was mainly focused on solving the question of safety
of human life in prenatal stage. Two studies were presented: “The problematic question
of the beginning of human life and its protection from the viewpoint of Lithuanian
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students” and “Attitude of physicians at the health care centers in X region towards
the protection of human life”. The first study compares the attitudes of students of the
two universities – Vytautas Magnus University (VMU) and Lithuanian University of
Health Sciences (LUHS) – towards the beginning of human life and the issue of its
defense. To achieve this goal, it was chosen a quantitative questionnaire-based research.
There were interviewed the students who participated in or completed the courses in
Bioethics at VMU or in Medical ethics at LUHS. A total of 800 questionnaires were
distributed, 725 were collected. The analysis of the obtained data showed that nearly
all participating VDU and LUHS students (more than 90 %) believe that human life
begins with fertilization. The vast majority of respondents (VMU and LUHS) consider
that abortion damages both physical and psychological health of a woman. Statistically
more students of VMU (97,5 %) than those of LUHS (92,4 %) thought that abortion
has serious negative effects on a woman. The second study chose the “X” Lithuanian
district, which has 7 medical institutions – primary health care centers. The survey was
conducted in one day (November 23th, 2011). All physicians who worked on that day
were interviewed: family doctors, gynecologists and the heads of the institutions. A total
of 23 physicians were interviewed. A qualitative semi-structured interview method
of inquiry was chosen. The analysis of the obtained data showed that the physicians’
views on the causes of abortion coincide with the widespread opinion of the medical
community that socio-economic factors leads to abortion. The respondents consider
that termination of pregnancy causes them spiritual discomfort. The interviewed
doctors try to help women who want to terminate their pregnancy, even though they
have no special training in counseling. According to them, the solution to the problem
of abortion depends, on the one hand, on sex education within the family context and
in schools, on the other hands, on continuous assistance for women during critical
periods of pregnancy, on mandatory counseling help, and on the decision-making
period after the consultation.

Tarpdisciplininiai visuomenės grupių
tyrimai
doc. dr. Egidija KIŠKINA

Tarpdisciplininiai visuomenės grupių tyrimai vienija socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų tyrėjus, besidominčius aktualiais dabartinės visuomenės procesais. Tarp aktualių temų – ilgalaikis akademinio jaunimo migracijos
procesų tyrimas. 2012 m. buvo atlikti trys šio tyrimo etapai, kurių rezultatai
publikuoti mokslinėje studijoje1 ir metinėje apžvalgoje2, pristatyti Seimo Europos informacijos biure vykusioje diskusijoje „Lietuvos akademinio jaunimo
migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams“ (2013 09 13)3. Šioje ataskaitoje
pateikiama tyrimo metinės apžvalgos santrauka.

Akademinio jaunimo migracijos tyrimas
Tyrimas vyko 2011–2012 m. Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tyrimą rėmė
Lietuvos mokslo taryba (LMT mokslininkų grupių projektas „Studentų ir
moksleivių migracijos procesų tyrimai“ Sutarties Nr. MIP-113/2011).
Akademinio jaunimo emigracija turi neišvengiamos įtakos visuomenės
raidai. Po kurio laiko galimi ilgalaikiai trikdžiai, kai didėjantis įvairių sričių
darbuotojų trūkumas visuomenėje pradeda veikti šalies ekonomiką bei kitas
socialinio gyvenimo sferas: švietimą, mokslą, meną ir kt. Dar didesniu ilgalaikiu socialiniu trikdžiu gali tapti visos švietimo sistemos disbalansas, kai, išvykstant studentams, sutriks universitetų funkcionavimas ir išnyks dalis akademinio potencialo. Vieni akademiniai darbuotojai, norintys tęsti savo veiklą,
bus priversti išvykti iš Lietuvos, kiti – persikvalifikuoti.
Pastaruoju metu dažniausiai vykstama studijuoti į Britanijos universitetus.
UCAS (angl. The Universities and Colleges Admissions Service) duomenimis4,
2011 m. į Britanijos universitetus stojo 3 155 lietuviai, o priimti – 1 755 studentai. Jeigu išvyks vis daugiau geriausių moksleivių, Lietuvos universitetai
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bus priversti dirbti su mažesnių gabumų studentais ir, bėgant laikui, bus prarandamas aukštųjų studijų (magistrantūros ir doktorantūros) potencialas.
Lietuvoje atliktuose tyrimuose, kuriuose analizuojama Lietuvos studentų
grupė, tiriamos studentų emigracinės nuostatos ir jas lemiantys veiksniai5, gilinamasi į studentų motyvus išvykti dirbti į užsienį6, užsienyje magistrantūroje ar
doktorantūroje studijuojančių asmenų reemigracijos veiksnius ir protų nutekėjimo problemą7, akademinio jaunimo išorines ir vidines migracijos tendencijas8,
Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožus9. Atliktas akademinio jaunimo
migracijos tyrimas nuo paminėtų tyrimų skiriasi tyrimo metodologija, tyrimo
dalyvių atranka ir tyrimo klausimais. Nagrinėjant motyvus išvykti studijuoti į
užsienį arba pasirinkti Lietuvos universitetus, pastebėta dalis tų pačių studijų pasirinkimo motyvų ir aplinkybių, skatinančių studentus išvykti, o ne pasilikti studijuoti Lietuvoje, tačiau rasta ir naujų kintamųjų, buvo atskleistos studentų suvokiamos studijų kokybės dedamosios. Pastebėta, kad skirtingoms akademinio
jaunimo grupėms būdingi ne tie patys motyvai, todėl svarbu atkreipti dėmesį į
respondentų atranką. Keliami tyrimo klausimai parodo tyrimo dalyvių požiūrio
pokyčius patekus į naują aplinką. Pastebėta, kad didesni tyrimo dalyvių būsenos
pokyčiai vyksta perėjus iš t0 etapo į t1 etapą (kai tyrimo dalyviai patenka į naują
aplinką), vėliau būsena nusistovi (priprantama prie naujos aplinkos). Kaip būsena vystysis toliau, kol kas nežinoma. Šie tyrimo rezultatai yra daliniai.

Tyrimo tikslai
Mokslinis tikslas – surinkti žinių apie tyrimui pasirinktų populiacijų atstovų
socialines aplinkas, kuriose jie gyvena ir veikia, apie tų aplinkų įtaką jų būsenai
ir priimamiems sprendimams pasilikti gyventi ir mokytis Lietuvoje arba išvykti. Šių žinių pagrindu bandoma įvertinti asmenų elgesį ir vykstančius procesus.
Aptariama, kaip galėtų būti keičiamos aplinkos ir kaip turėtų kisti būsenos, kad
procesai pakryptų kita linkme.
Tyrimo taikomasis tikslas – suteikti žinių įvairaus lygmens valstybės tarnautojams, kad šie galėtų jas panaudoti bandydami paveikti socialinius-kultūrinius procesus, kurie turėtų įtakos ir migracijai.

Uždaviniai:
1. Ištirti, kaip moksleiviai ir studentai apibūdina savo akademinio gyvenimo ir kitas jiems reikšmingas aplinkas, kaip jie vertina šių aplinkų pokyčius
perėję iš vienos studijų pakopos į kitą.
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2. Išanalizuoti minėtų aplinkų įtaką tyrimo dalyvių sprendimams pasirinkti studijas Lietuvoje arba išvykti į užsienį.

Tyrimo dalyviai
Tyrimui buvo pasirinktos grupės / imtys iš trijų populiacijų:
1. 12-ųjų klasių moksleiviai, kurie: a) yra pasiruošę išvykti studijuoti į Vakarų universitetą (1 grupė) (10 moksleivių); b) renkasi studijuoti Lietuvos universitete (3 grupė) (10 moksleivių).
2. Lietuvoje studijuojantys ketvirto kurso bakalaurai, kurie renkasi tolimesnes studijas: a) planuoja išvykti į užsienį (2 grupė) (10 studentų); b)
pasilieka studijuoti Lietuvoje (4 grupė) (10 studentų).
3. Užsienyje studijuojantys ketvirto kurso studentai, kurie baigė bakalauro
studijas užsienyje ir sugrįžta tęsti studijų į Lietuvos universitetus (5 grupė) (10 studentų).

Tyrimo metodai
Buvo atliktas sisteminis ilgalaikis (longitudinis) tyrimas, kai per pasirinktus
laiko etapus apklausiami tie patys respondentai. Pasirinkti tokie asmens gyvenimo etapai, kai jaunas žmogus, esantis psichologinio brendimo būsenoje,
renkasi savo gyvenimo kelią:
t0 etapas – kai tyrimo dalyviai ruošėsi studijuoti aukštesnėje studijų pakopoje;
t1 etapas – kai tyrimo dalyviai mokėsi naujoje vietoje 1–1,5 mėn.;
t2 etapas – po vienerių metų, kai tyrimo dalyviai geriau susipažino su nauja
aplinka.
Pradinis tyrimo etapas (t 0) vyko 2011 m. liepos–rugsėjo mėn., t1 etapas – 2011 m.
lapkričio–gruodžio mėn., t2 etapas – 2012 m. rugpjūčio–lapkričio mėn.
Tyrimo dalyviai grupėse / imtyse buvo atrinkti sniego kamuolio metodu (kai
vieni respondentai nurodo kitus). Tyrimo dalyviai pradiniame (t0) tyrimo etape atstovavo 7 Lietuvos gimnazijoms, 4 Lietuvos universitetams ir 6 užsienio
universitetams. Kitame tyrimo etape (t1) jie pasiskirstė į 3 Lietuvos ir 9 užsienio universitetus. Dauguma į užsienį išvykusių moksleivių vyko į Jungtinę Karalystę (Anglijos ir Škotijos universitetus) (tikslesnių duomenų nepateikiame,
kad būtų išsaugotas tyrimo dalyvių ir universitetų konfidencialumas).
Iš viso tyrime dalyvavo 59 respondentai, iš jų 42 buvo apklausti po tris kartus per tris laiko etapus (t0–t1–t2), o 17 apklausta vieną kartą – t1 etape. Pa-
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pildomi tyrimo dalyviai prisijungė prie tyrimo išvykus imti interviu į užsienio
universitetus, jų pateikti duomenys buvo naudingi analizuojant platesnį tyrimo
kontekstą. Iš viso buvo imamas 71 giluminis (pusiau struktūruotas) interviu,
kiekvieno iš jų trukmė – apie 2,5–3 val. Taip pat buvo imami 43 struktūruoti
interviu, kiekvieno iš jų trukmė – 3 val. Iš viso imta 114 interviu.
Tyrimo etape, kai tyrimo dalyviai moksleiviai ir studentai išvyko studijuoti į užsienio universitetus (t1 etapas), tyrėjai nuvyko į jų universitetus ir ėmė
interviu tiriamiesiems naujoje aplinkoje; tyrėjai turėjo galimybę susipažinti su
tyrimo dalyvių gyvenimo, studijų ir laisvalaikio sąlygomis. Šis tyrimo etapas
buvo atliktas Jungtinėje Karalystėje (JK), Anglijos ir Škotijos universitetuose.
Gauti duomenys susisteminti ir suvesti į duomenų bazę (saugoma KTC).
Joje yra ir kiekybiniai, ir kokybiniai duomenys (komentaruose). Atrinkus svarbiausius klausimus ir sumažinus jų apimtį, sudaryta duomenų bazė bus naudinga tolimesniems tyrinėjimams. Sistemiškai surinkti duomenys visais klausimais pateikia informacijos apie kiekvieną tyrimo dalyvį trimis laiko etapais.
Duomenų bazės uždavinys yra kuo tiksliau „išlaikyti“ surinktas lauko tyrimo
žinias, kad jas būtų galima naudoti analizuojant įvairius tyrimo klausimus ir
ieškant jų tarpusavio ryšių. Duomenų bazę sudaro atsakymai į 410 klausimų.

1 pav. Duomenų bazės fragmentas.
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Paveikslėliuose pateikiamas duomenų bazės fragmentas. Viršutiniame pav.
matyti 1 ir 2 tyrimo dalyvių grupių atsakymai į klausimus apie motyvus išvykti studijuoti į užsienio universitetus per tris laiko etapus. Apatiniame pav.
matyti 3, 4, 5 grupių atsakymai į klausimus apie motyvus studijuoti Lietuvos
universitetuose. Žalia spalva žymi atsakymus „taip“, raudona – „ne“, mėlyna –
„vidutiniškai“, geltona – „nežinau“, balta spalva – „nėra duomenų“. Kiekvienoje
lentelės eilutėje matyti visų respondentų atsakymai į vieną klausimą, o kiekviename stulpelyje – vieno respondento atsakymai į visus pateiktus klausimus.
Programoje „Excel“ atveriamuose langeliuose (komentaruose) yra sudėti platesni atsakymai į klausimus (citatos, interviu fragmentai, pagilinantys atsakymus). Duomenų bazę sudaro 126 stulpeliai ir 410 eilučių.

Tyrimo reikšmė, naujumas ir tolimesnės perspektyvos
1. Atliktas kokybinis tyrimas padėjo atskleisti aplinkas, kurių įtaka prisideda prie akademinio jaunimo poreikio pasilikti studijuoti Lietuvos universitetuose arba išvykti į užsienį.
Kokybinio tyrimo vertė yra galimybė tyrėjui akis į akį bendrauti su tyrimo
dalyviais, imti giluminius interviu, kurie padeda labiau atskleisti problemas.
Stebėjimas dalyvaujant tiriamųjų aplinkoje leidžia užmegzti glaudesnį kontaktą su tyrimo dalyviais, tiksliau įvertinti jų gyvenamąją aplinką. Derinant
kokybinius ir kiekybinius metodus, tyrimas tampa patikimesnis.
Kokybiniai metodai padėjo nuodugniau išanalizuoti procesus – surasti
naujų kintamųjų ir verčių, kurių kiti tyrimai neatskleidė. Neretai tyrėjai
aptinka, pavyzdžiui, studijų kokybės kintamąjį, tačiau lieka neaiški jo
sandara – studijų kokybės vertės. Didelis kintamųjų ir verčių skaičius
leidžia tyrinėti galimus mechanizmus naudojant mažą imtį.
2. Taikoma dinaminių sistemų teorija10 padeda analizuoti būsenų pokyčius veikiant skirtingoms aplinkoms ir su tuo susijusį elgesį. Pavyzdžiui,
tiriamos aplinkų įtakos, kurios sustiprina norą pasilikti Lietuvoje arba
išvykti studijuoti į užsienį, arba sugrįžti į Lietuvą. Tyrimų rezultatai gali
padėti suprasti, kaip reikia keisti aplinkas, kad Lietuvos universitetų studijos būtų patrauklios studentams.
3. Ilgalaikis sisteminis tyrimas leidžia įžvelgti tiriamųjų būsenos pokyčius
per laiko etapus, perėjus iš vienos aplinkos į kitą (pavyzdžiui, iš Lietuvos universiteto į užsienio universitetą). Galima numatyti, kokia yra
vystymosi funkcija: kokios įtakos paveikia būseną, kad būtų tam tikros
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4.

5.

6.

7.

pasekmės. Pastebėti pokyčiai per laiko etapus potencialiai leidžia išgauti
tam tikrą funkciją, atskleidžiančią ryšius. Todėl, tęsiant ilgalaikį tyrimą,
atsiranda galimybė išsiaiškinti, kaip galima būtų suvaldyti pageidaujamus ir nepageidaujamus procesus.
Teorijos ir empirijos ryšys. Taikomi metodai padaro tyrimą patikimesnį,
nes, nepriklausomai nuo tyrimo imties (maža ar didelė), nepametamas
ryšys tarp gautų rezultatų / teorinių interpretacijų ir konkrečių respondentų duomenų. Tai leidžia sukurti naudingesnį teorijos santykį su empirija, išvengti apibendrinimo klaidų.
Akademinio jaunimo grupių, perteikiančių abipusius procesus (išvykstantieji, pasiliekantieji ir sugrįžtantieji) atranka ir jų lyginimas. Atrinktos ir lygintos grupės / imtys, atstovaujančios įvairioms akademinio jaunimo populiacijoms: Lietuvoje studijuojantys moksleiviai, kurie renkasi
studijas Lietuvoje arba užsienyje, ir bakalaurai, kurie renkasi studijas
Lietuvoje arba užsienyje; užsienyje studijuojantys lietuviai, kurie renkasi
tolimesnes studijas užsienyje arba sugrįžta į Lietuvą. Lyginant minėtų
populiacijų imtis / grupes galima geriau pastebėti vykstančius procesus.
(Pavyzdžiui, Lietuvoje pasiliekantys studentai pasirinkimą motyvuoja
tuo, kad Lietuvos universitetų vykdomų studijų kokybė gera, tačiau išvykstantieji į užsienį ir sugrįžtantieji studijas Lietuvoje vertina blogai.
Tikėtina, kad Lietuvoje studijų procesas yra problemiškas, o pasiliekantys čia studijuoti studentai yra labiau prisitaikę esamoje aplinkoje.)
Tikimybiniai ryšiai, aptikti mažose imtyse, tikrinami didinant imtį. Nežiūrint to, kad šio tyrimo imtys mažos, galime nurodyti tikimybinius ryšius, o ateityje siūlysime analizuoti didesnes imtis. Tai leistų sukurti tikimybinį modelį, kai kiekviena būsena (ir įtaka) vertinama tikimybiškai
(procentine išraiška). Procentų patikimumas siejamas su imties dydžiu.
Tolimesni darbai: a) svarbu įvykdyti paskutinį ilgalaikio tyrimo etapą –
kai tyrimo dalyviai baigs bakalauro / magistro studijas ir pasirinks šalį,
kurioje gyvens toliau (pasiliks užsienyje, pasiliks Lietuvoje, sugrįš į Lietuvą); b) pakartoti tyrimą naudojant didesnes imtis.

Svarbu tęsti akademinio jaunimo migracijos ilgalaikius tyrimus, kuriais
remiantis būtų galima prognozuoti studijų pasirinkimo pokyčius ateityje, veikiant vienokioms ar kitokioms aplinkoms: pavyzdžiui, kaip pažymima Europos Komisijos dokumente apie aukštojo švietimo ir įsidarbinimo ryšį (angl.
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Recent Developments in European Higher Education Systems 2011)11, darbo
rinka pastaruoju metu keičiasi itin greitai, todėl turėtų būti žinoma, ar / kaip į
šiuos pokyčius reaguoja tiesioginiai dalyviai, t. y. studentai.

Išvados
1. Lietuvos universitetų studentai vis dažniau pasirenka studijuoti Vakarų
universitetuose. Didėjantis Lietuvos gyventojų emigracijos mastas verčia galvoti, jog nemaža dalis išvykusių studentų dės pastangas pasilikti
gyventi užsienyje. Akademinio jaunimo emigracija gilina demografinę
krizę ir kelia grėsmę Lietuvos visuomenės raidai: sunku surasti darbuotojų esant laisvų darbo vietų, gali sutrikti Lietuvos universitetų veikla,
galimas visos švietimo sistemos disbalansas. Pagrindinis išvykstančių
studentų motyvas yra geresnė studijų kokybė užsienio universitetuose.
2. Pastebėta universitetų ir studentų studijų kokybės sampratos nesutapimų,
todėl svarbu aiškintis, kaip studijų kokybę supranta studentai. Tyrimo
metu buvo aptikta studijų kokybės trikdžių, kompleksiškai skatinančių
akademinį jaunimą apsispręsti vykti studijuoti į užsienį: sklandančios žinios apie blogą dėstymo lygį, žemesnę dėstytojų kvalifikaciją negu užsienyje; Lietuvos universitetuose mokosi nemotyvuoti studentai; dėstytojai
mažai bendrauja su studentais, neskiria jiems daugiau laiko po paskaitų;
per mažai dėmesio skiriama praktiniam darbui, studijuojama daug nereikalingų dalykų; studijų programų reklama neretai neatitinka tikrovės;
universitetų administracija nepakankamai domisi studentų poreikiais.
3. Tyrimas atskleidė, jog, rinkdamiesi studijas, būsimi studentai daugiausia pasitiki savo draugų (bendraamžių) patarimais, o mokytojai, dėstytojai, tėvai nedaro reikiamo poveikio pasirinkimui. Renkantis studijas
(t0 etape), studijuoti į užsienio universitetus išvykstančių moksleivių
požiūris į Lietuvos universitetų studijų programas ir studijų kokybę yra
stereotipiškas (neigiamas): manoma, kad užsienio universitetuose studijų lygis aukštesnis. Po 1–1,5 mėn. studijų naujoje aplinkoje ir vėliau –
po 1 metų vertinimai keičiasi. Požiūris kinta dėl to, kad buvo iš anksto
nepakankamai susipažinta su studijų programomis ir studijų sąlygomis
bei galimybėmis. Procesas panašus ir užsienyje, ir Lietuvoje – nemaža
dalis studentų, įstojusių į žemo lygio universitetus, nusivilia studijomis.
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4. Analizuojant studijų pasirinkimo problemas, galima daryti prielaidą,
kad akademinis jaunimas nėra motyvuotas kaupti žinias, reikalingas
tolimesniam socialiniam gyvenimui, arba nemoka to daryti.
Studijų programas būsimi studentai neretai renkasi neatsižvelgdami į
visuomenės poreikius, neturėdami žinių apie darbo rinką ir į ją nerea
guodami. Į visuomenės poreikius nepakankamai gilinasi ir patys universitetai, kurdami studijų programas. Viešajame diskurse nuolat iškeliama mintis, jog studentų universitete įgytas išsilavinimas neatitinka
darbdavių poreikių. Visa tai liudija tarp akademinės bendruomenės ir
visuomenės egzistuojantį atotrūkį.
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Interdisciplinary Cluster for Social Group Research
Summary
A longitudinal study on students migration was conducted by the scholars who
represent an Interdisciplinary Cluster for Social Groups Research at Vytautas Magnus
University. The aim of the study was to investigate motivations of Lithuanian students
for study abroad, student expectations, the influences of their social environment on
their decisions. Qualitative research methods were applied for this study. The study
involved 52 respondents. This report provides a summary of the annual review (Social
group research. Annual review 2011–2012. Migration of Lithuanian students (Eds:
E. Ramanauskaitė (Kiškina), R. Vaišnys, A. Kairaitytė, A. Buivydas). Kaunas, Vytautas
Magnus University).
The following sections outline the key findings from the research:
1. Students are strongly attracted by educational programs at foreign universities
in contrast to local ones. Changes of attitude occur with time as they experience their
chosen environment.
2. Students, while strongly convinced that they know and understand the alternatives
they are considering for their future education, in fact are poorly informed about them.
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The information they value is mainly obtained from their peers, and the opinions of
neither teachers nor parents are viewed as relevant. Any mis-perceptions seem to be of
about equal level about foreign and Lithuanian universities and colleges. A significant
factor in the information flow is the internet rather than physical interaction with
the institutions. There is a strong prior assumption that the quality of Lithuanian
educational programs is much lower than that of programs at foreign institutions.
3. What constitutes quality in educational programs and how to assess it is
understood very differently by the different constituencies: students, educators
preparing the students, faculty of the universities, university administrators, potential
employers, the broader society. Among students the predominant opinions seem to
be that Lithuanian faculty are less qualified than foreign university faculty, and that
students in Lithuania are less motivated than those in foreign universities. More
specific criticisms are that in the Lithuanian educational system faculty interaction
with students is very limited and impersonal, too little attention is paid to practical
work, that programs require too many “unnecessary topics”, that programs are “old
fashioned”. It is asserted that the university administration is uninterested in student
needs and desires, and that publicity releases about universities do not correspond to
the reality found in them.

DAUGIAKULTŪRIŠKUMO IR KALBOS KAITOS
TYRIMAI GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE:
RIŠLIOJO PASAKOJIMO ANALIZĖS METODAS
LIETUVIŲ KALBOS RAIDAI TIRTI
dr. Ingrida Balčiūnienė

ĮVADAS
Kalbos įsisavinimas ir raida, viena iš svarbiausių ir pasaulyje bene plačiausiai
ištyrinėtų psicholingvistikos sričių, Lietuvoje iki šiol sulaukia vis dar palyginti
mažai dėmesio. Sistemiški lietuvių kalbos raidos tyrimai pradėti tik 1993 m.1,
dauguma jų ilgą laiką apsiribojo jauniausiojo (1–4 metų) amžiaus tipinės raidos vaikų kalbos duomenų, sukauptų ilgalaikio natūraliojo stebėjimo metodu,
analize. Nagrinėjant Lietuvos ir užsienio šalių psicholingvistikos mokslinę ir
metodinę literatūrą, matyti, kad šiuo metu Lietuvoje ypač trūksta modernių
kalbos tyrimo (ir galimų kalbos patologijos diagnostikos) priemonių, kurios
leistų patikrinti kalbą ypač greitai ir paprastai, nesukeliant tiriamajam vaikui
įtampos ir nemalonių emocijų. Labiausiai trūksta tokių priemonių, kuriomis
tikrinamas vaikas nežinotų ir nesijaustų esąs tiriamas; tai itin svarbu analizuojant probleminius kalbos raidos atvejus, kadangi juos dažnai lydi ir kitokie – emocijų, elgesio, dėmesio sutelkimo ir kt. – sutrikimai2. Atsižvelgiant į šią
problemą, 2011–2012 m. viena iš klasterio mokslinių veiklų buvo nukreipta į
modernių kalbos tyrimo priemonių kūrimą / adaptavimą lietuvių kalbai.
Vykdant podoktorantūros stažuotę „Rišliojo pasakojimo analizės metodas
kalbos raidos tyrimui“ (stažuotoja dr. Ingrida Balčiūnienė, stažuotės vadovė
prof. dr. Ineta Dabašinskienė)3, keltas tikslas remiantis užsienio šalių patirtimi sukurti / adaptuoti rišliojo pasakojimo analizės metodiką ir išbandyti ją
atliekant didelės imties lietuvių informantų kalbos tyrimą. Siekiant šio tikslo,
buvo numatyta sujungti du pasaulyje dažniausiai taikomus vaikų kalbos tyrimo metodus:

144

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
H UMANITARINIŲ M OKSLŲ KLASTERIAI

a) sakytinės kalbos tekstyno kūrimo ir analizės metodą4, kuris prieš keletą metų Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkų (klasterio narių)
buvo pritaikytas lietuvių kalbai ir iki šiol tobulinamas bei plėtojamas;
b) eksperimentinį metodą, kuris iki šiol lietuvių vaikų kalbos psicholingvistiniams tyrimams buvo taikytas retai.
Pagrindinis šių metodų sintezės pranašumas lyginant su kitais kalbos tyrimo metodais yra tai, kad tiriamasis (vaikas ar suaugusysis) nesijaučia esąs
tikrinamas. Užduotis jam pateikiama žaidimo pavidalu (prašoma papasakoti,
kas yra nupiešta pateiktuose paveikslėliuose), taigi nepriklausomai nuo kalbos kokybės informantas geba bent ką nors papasakoti (t. y. jaučiasi įvykdęs
užduotį), todėl nepatiria nusivylimo ar neigiamų emocijų. Labai svarbu ir tai,
kad informanto kalbos duomenys yra apdorojami palyginti greitai (automatiniu ir pusiau automatiniu būdu). Naudojant kompiuterio programą CHILDES
(angl. Child Language Data Exchange System5, www.childes.psy.cmu.edu) ir
taikant sakytinės kalbos tekstyno kūrimo ir analizės metodą, informanto kalba
transkribuojama, transkripcijos anotuojamos ir atliekama automatinė kalbinė
analizė. Sukauptieji duomenys yra paruošti visapusei kalbinei analizei (leksinei, morfologinei, iš dalies – sintaksinei ir pragmatinei), juos galima pildyti,
praplėsti naujais duomenimis, paruošti (papildomai anotuoti) specialiems tyrimams, palyginti su kitų kalbų analogiškais duomenimis. Toks rišliojo pasakojimo analizės metodas sėkmingai taikomas daugelio užsienio šalių kalbos
raidos tyrėjų: pvz., juo naudojamasi atliekant lyginamuosius kalbų tyrimus6,
tiriant dvikalbių vaikų kalbos ypatybes7, tiriant kalbinį pasirengimą mokyklai8,
atliekant Alzheimerio ligos diagnostinius tyrimus9 ir kt.

MOKSLINIO TYRIMO METODIKA
Mokslinis tyrimas buvo atliktas penkiais etapais – toliau jie trumpai aptariami.
1. Rišliojo pasakojimo lietuvių kalba analizės metodikos kūrimas / adaptavimas. Bendradarbiaujant su Europos ir kitų šalių mokslininkais, turinčiais
ilgametę kalbos raidos tyrimų patirtį, buvo sukurta tyrimo priemonė – siužetinių paveikslėlių seka10. Ją sudaro šeši spalvoti 10 x 10 cm dydžio paveikslėliai,
kuriuose trimis siužetinėmis linijomis vaizduojamas paukščių šeimos nuotykis (žr. 1 pav.).

DAUGIAKULTŪRIŠKU MO IR KALBOS KAI TOS T YRI MAI GLO BALI Z ACIJOS KONTEKSTE :
RI Š LIOJO PASAKOJI MO ANALIZĖS ME TODAS LIE TUVIŲ KAL BOS RAIDAI TIR TI / I n gr i da Ba l č i ū n i e n ė

1 pav. Rišliojo pasakojimo lietuvių kalba analizei naudojama siužetinių paveikslėlių
seka (pagal Hickmann11 ir Gagarina et al. 201212).

Tyrimo metu šie paveikslėliai išdėliojami viena eile ir tiriamojo prašoma
atidžiai juos apžiūrėti ir sukurti pasakojimą (ar, priklausomai nuo tiriamojo
amžiaus, kalbinių gebėjimų ir individualių ypatybių, prašoma pasekti pasaką,
papasakoti, kas vyksta šiuose paveikslėliuose ir pan.).
2. Tiriamųjų imties sudarymas. Taikant didelės imties tyrimo metodą, sudaryta informantų imtis (240 asmenų), subalansuota socialinių charakteristikų atžvilgiu ir suskirstyta į 12 amžiaus grupių (po 20 asmenų): 1) 4–5 m.;
2) 5–6 m.; 3) 7–9 m.; 4) 10–12 m.; 5) 13–15 m.; 6) 16–19 m.; 7) 20–29 m.;
8) 30–39 m.; 9) 40–49 m.; 10) 50–59 m.; 11) 60–69 m.; ir 12) daugiau kaip
69 m. asmenys.
3. Empirinių duomenų rinkimas taikant minėtąjį pasakojimo pagal paveikslėlių seką metodą. Atsižvelgiant į mokslinėje ir metodinėje literatūroje pateikiamą bei konsultacijų metu gautą informaciją ir rekomendacijas, kiekvieno
tiriamojo duomenys buvo rinkti individualiai, atliekant užduotį ramioje aplinkoje (vaikų – darželyje ir mokykloje, specialioje patalpoje; suaugusiųjų – namų
aplinkoje), neribojant užduoties atlikimo laiko. Kiekvienas pasakojimas įrašytas
diktofonu, kad būtų užtikrinta maksimali pasakojimų transkripcijų kokybė ir
vėliau būtų galima analizuoti ne tik kalbines, bet ir prozodines ypatybes – intonaciją, pauzių dažnumą ir trukmę, loginius kirčius ir kt.). Norint gauti papildomos informacijos, reikalingos įvertinti (galimą tiriamųjų kalbinės aplinkos
ar socialinių charakteristikų poveikį rišliojo pasakojimo ypatybėms, buvo pildomi tyrimo protokolai, kuriuose žymimas tikslus informanto amžius, šeiminė padėtis, kalbinės aplinkos ypatybės (dvikalbystės / daugiakalbystės, tarmės
atvejai) bei veiksniai (pvz., tam tikros ligos, traumos), galintys turėti įtakos rišliojo pasakojimo kokybei. Tokiu būdu sukaupta 288 rišliojo pasakojimo įrašai,
vėliau iš jų atrinkta 240 tipiškiausių atvejų tolesniam duomenų apdorojimui ir
analizei.
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4. Surinktų duomenų apdorojimas atliktas taikant sakytinės kalbos tekstyno
kūrimo ir analizės metodą. Atrinktieji 240 įrašų buvo transkribuoti (surinkti
kompiuteriu) ir morfologiškai anotuoti (pažymint kiekvieną žodį specialiomis
žymomis, kurias vėliau programa automatiškai atpažins, žr. 2 pav.).
5. Automatinė surinktųjų kalbos duomenų analizė. Naudojantis CHILDES
programa, atlikta automatinė rišliojo pasakojimo mikrostruktūros (pasakojimo
produktyvumo, leksinės įvairovės ir sintaksės sudėtingumo) analizė, papildomai
tirtos esminės makrostruktūros ypatybės: bendroji pasakojimo struktūra, pagrindinės minties atskleidimas, pateikiamos informacijos kiekis, teksto junglumas.
2 pav. CHILDES programa transkribuoto ir morfologiškai anotuoto rišliojo pasakojimo fragmentas.
katinas atėjo # il [: ir] # lipo į medį paimti pauksiukų [: paukščiukų].
n:01:ms:sg:nom|katinas=katinas v:past:3|ateiti=atėjo conj|ir=ir
v:past:3|lipti=lipo
prep|į=į n:03:ms:sg:acc|medis=medį v:inf|paimti=paimti
n:dim:01:ms:pl:gen|paukštis=paukščiukų .
*INF:
o paskui atėjo nuvayti [: nuvaryti] suo [: šuo] katiną nuo mezio [: medžio],
# kad nepaimtų # pauksiukų [: paukščiukų].
%mor: part|o=o part|paskui=paskui v:past:3|ateiti=atėjo v:inf|nuvaryti=nuvaryti
n:11:ms:sg:nom|šuo=šuo
n:01:ms:sg:acc|katinas=katiną prep|nuo=nuo n:03:ms:sg:gen|medis=medžio
conj|kad=kad
v:neg:cond:3|paimti=nepaimtų n:dim:01:ms:pl:gen|paukštis=paukščiukų.

*INF:
%mor:

Gauti rezultatai atskleidė individualias rišliojo pasakojimo ypatybes, leido
nustatyti ir palyginti skirtingų amžiaus grupių rišliojo pasakojimo ypatybes.
Remiantis tyrimo rezultatais, išryškintos bendrosios lietuvių rišliojo pasakojimo tendencijos ir jų kaita priklausomai nuo individo amžiaus. Toliau šie rezultatai aptariami išsamiau, dėl ribotos straipsnio apimties labiausiai susitelkiant į
išryškėjusius esminius skirtumus tarp tirtųjų amžiaus grupių.
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TYRIMO REZULTATAI
Rišliojo pasakojimo produktyvumas tirtas vertinant tris esmines charakteristikas: a) pasakojimo apimtį žodžiais ir b) komunikacijos vienetais13 bei
c) vidutinio komunikacijos vieneto ilgio (angl. mean length of Communicative
Unit – MLCU) indeksą (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Rišliojo pasakojimo produktyvumo vidutiniai įverčiai.
Amžius
metais

4–5

5–6

7–9

10–12

13–15 16–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

69 +

# Words

37,2

40,3

47,3

49,0

60,0

67,0

90,0

81,8

131,9

112,0

94,0

113,0

# CU

8,6

9,2

8,8

8,0

8,1

10,6

12,3

11,9

16,9

16,6

13,0

20,0

MLCU

4.362

4.520

5.431

6.125

7.952

6.717

7.641

7.200

8.438

6.551

7.231

6.800

Lyginant tirtąsias amžiaus grupes, išryškėja pasakojimo produktyvumo augimas pagal visas tris vertintas charakteristikas: pasakojimo apimtį žodžiais
(lentelėje žymima #Words) ir komunikacijos vienetais (#CU) bei vidutinį komunikacijos vieneto ilgį (MLCU). Kaip ir buvo galima tikėtis, mažesnio amžiaus ar menkesnės kalbinės kompetencijos tiriamieji pasakoja trumpesnius,
mažesniais produktyvumo rodikliais pasižyminčius pasakojimus, o artėjant
prie normaliai išsivysčiusios tipiškos kalbos atvejų pasakojimo produktyvumo
įverčiai didėja. Tačiau čia reikėtų pabrėžti ne tik šią bendrąją tendenciją, bet
ir nustatytus tipiškus kiekvienos amžiaus grupės rišliojo pasakojimo produktyvumo įverčius. Matyti, kad nuo 4 iki 29 metų pasakojimo produktyvumo
įverčiai nuosekliai auga: 4–5 metų vaikai kuria pasakojimus, sudarytus iš vidutiniškai 37,2 žodžių (8,6 sakinių), 5–6 metų vaikų pasakojimuose šie įverčiai
padidėja iki 40,3 žodžių (9,2 sakinių) ir t. t. ir galiausiai 20–29 metų tiriamųjų
pasakojimuose fiksuojamas 90 žodžių (12,3 sakinių) įvertis. Panašiai kinta ir
vidutinio komunikacijos vieneto ilgio – vieno iš svarbiausių rodiklių vertinant
ne tik rišliojo pasakojimo, bet ir apskritai bendrosios kalbos raidos produktyvumą – įvertis. 4–5 metų vaikų komunikacijos vienetas sudarytas iš vidutiniškai 4,362 žodžių, 5–6 metų vaikų pasakojimuose šis įvertis padidėja iki 4,520
žodžių ir t. t., o 20–29 metų tiriamųjų pasakojimuose pasiekia 7,641 žodžių
skaičių. Šią nuoseklią rišliojo pasakojimo produktyvumo kaitą galėtume sieti
su bendrąja kalbos raida (ankstyvajame amžiuje) ir mokomosios aplinkos (ug-
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dymo įstaigų, saviugdos) poveikiu. Tiek mokyklinio ugdymo, tiek aukštesniojo ar aukštojo mokslo įstaigų viena iš pagrindinių veiklų yra rišlaus sakytinio
ar rašytinio teksto kūrimas, todėl suprantama, kad nuolatos tikslingai ugdomi
įgūdžiai veikia informanto rišliojo pasakojimo produktyvumą. Nuo 30 iki 86
metų tiriamųjų pasakojimo produktyvumo įverčius galime laikyti santykinai
stabiliais. Nors lentelėje pateikti duomenys rodo tam tikrus skirtumus tarp
amžiaus grupių (pvz., 40–49 metų amžiaus grupėje užfiksuotas didžiausias
lyginant su kitomis grupėmis vidutinis komunikacijos vieneto ilgis – 8,438
žodžių), šiuos skirtumus reikėtų sieti ne vien su tiriamųjų amžiumi, bet ir jų
socialinėmis charakteristikomis (profesija, šeimine padėtimi) bei individualiomis asmeninėmis ypatybėmis. Hipotetiškai galima teigti (remiantis tyrimo
protokolų analize), kad tiriamieji, turintys daugiau sakytinio pasakojimo kūrimo patirties (sekantys pasakas, kuriantys pasakojimus, istorijas vaikams ar
anūkams; pasitelkiantys pasakojimo kūrimą profesinėje veikloje, pvz., pedagogai), kuria produktyvesnius pasakojimus lyginant su tiriamaisiais, kurie šios
patirties turi mažiau.
Rišliojo pasakojimo leksinė įvairovė tirta vertinant: a) daiktavardinės,
b) veiksmažodinės ir c) būdvardinės bei būdvardinių prieveiksmių leksinių ir gramatinių formų įvairovės (angl. type/token ratio – TTR) indeksą (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Rišliojo pasakojimo leksinės įvairovės vidutiniai įverčiai.
Amžius
metais

4–5

5–6

7–9

10–12 13–15

16–19

20–29 30–39 40–49

50–59

60–69

69 +

N-TTR

0.766

0.774

0.683

0.716

0.767

0.809

0.731

0.790

0.789

0.797

0.563

0.637

V-TTR

0.853

0.870

0.826

0.826

0.873

0.861

0.928

0.922

0.896

0.898

0.837

0.846

# ADJ

0.8

0.5

0.4

1.6

2

3

9

3

9

8

1

9

Remiantis užsienio mokslininkų praktika, manoma, kad būtent šių kalbos
dalių leksinių ir gramatinių formų įvairovės indeksas geriausiai atskleidžia
bendrąją rišliojo pasakojimo leksinę įvairovę.
Matyti, kad leksinės įvairovės įverčiai, šiek tiek kitaip nei produktyvumo rodikliai, lyginant amžiaus grupes išsidėsto paraboline kreive: pvz., 4–5
metų amžiaus grupėje veiksmažodžio leksinių ir gramatinių formų įvairovės
indeksas (lentelėje žymima V-TTR) lygus 0,853, 5–6 metų amžiaus grupėje –
0,870 ir t. t., o 20–29 metų tiriamųjų pasakojimuose pasiekia 0,928 įvertį;
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vėliau veiksmažodžio leksinių ir gramatinių formų įvairovės indeksas nuosekliai mažėja. Kaip ir buvo tikėtasi, tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad
jaunesnio amžiaus vaikų leksika yra mažiau išplėtota nei vyresniųjų, tačiau
svarbu pabrėžti, kad tyrimas leido nustatyti ir kiekybiniais rodikliai pagrįsti tiriamųjų amžiaus grupių skirtumus. Ypač aiškiai tai atsiskleidė vertinant
būdvardžių ir prieveiksmių leksinę įvairovę. Kadangi tiek būdvardžiai, tiek
būdvardiniai prieveiksmiai yra viena iš sudėtingiausių ir vėliausiai įsisavinamų kalbos dalių, jie (kitaip nei daiktavardžiai ir veiksmažodžiai) turėtų
būti tiriami vertinant ne leksinių ir gramatinių formų įvairovės indeksą, o
bendrąjį pavartojimo atvejų pasakojime skaičių. Matyti, kad jauniausiose
tiriamųjų grupėse (4–9 metų) būdvardžiai (lentelėje žymima #ADJ) vartojami itin retai – vidutiniškai nuo 0,4 iki 0,8 būdvardžių viename pasakojime.
10–12 metų amžiaus grupėje peržengiama vidutiniškai vieno būdvardžio pasakojime riba ir toliau vidutinis būdvardžių rišliajame pasakojime skaičius
nuosekliai didėja iki 9 (20–29 metų amžiaus grupėje). Atsižvelgiant į būdvardžio vartojimo sudėtingumą ir retą vartoseną, rišliajame pasakojime pavartotų būdvardžių skaičių galima būtų laikyti vienu iš diagnostinių kriterijų
vertinant ne tik rišliojo pasakojimo, bet ir bendrąją kalbos raidą. Kita vertus,
būdvardžių vartojimas ypač ankstyvo amžiaus vaikų rišliajame pasakojime
galėtų būti laikomas kalbos raidos akceleracijos požymiu.
Rišliojo pasakojimo sintaksės sudėtingumas tirtas vertinant komunikacijos vieneto sudėtingumo (angl. clauses/Communicative Unit – CL/CU) indeksą
(žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Rišliojo pasakojimo sintaksės sudėtingumo vidutiniai įverčiai.
Amžius
metais
CL/CU

4–5
1.109

5–6

7–9

1.067 1.130

10–12 13–15 16–19 20–29 30–39 40–49

50–59

60–69

1.173

1.158

1.071 1.142

1.197 1.234

1.164 1.166

1.264

69 +

Taikant šį vertinimo kriterijų, nagrinėjama rišliojo pasakojimo komunikacijos
vieneto sandara: lyginamos komunikacijos vieneto ir vientisinio sakinio ribos.
Suprantama, kad ankstyvajame kalbos raidos etape dauguma (ar visi) komunikacijos vienetų savo sandara yra lygiaverčiai vientisiniam sakiniui. Vėliau, vaikui augant ir įgyjant daugiau kalbinės kompetencijos, vientisiniai sakiniai praplečiami sudarant sudėtinius prijungiamuosius ar bejungtukius prijungiamojo
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tipo sakinius – taigi sudėtingėja ir komunikacijos vieneto sandara. Matyti, kad
jau pirmojoje amžiaus grupėje (4–5 metų) vidutinis rišliojo pasakojimo komunikacijos vieneto sudėtingumo indeksas (lentelėje žymima CL/CU) viršija
1,000, t. y. rišliajame pasakojime yra bent vienas komunikacinis vienetas, savo
sandara atitinkantis sudėtinį sakinį. Toliau, kitose amžiaus grupėse, šis įvertis nuosekliai didėja, o 16–19 metų amžiaus grupėje siekia vidutiniškai 1,234.
Vėliau komunikacijos vieneto sudėtingumo įverčiai išlieka santykinai stabilūs,
nors ir galima įžvelgti neryškų mažėjimą (išskyrus 40–49 metų amžiaus grupę, kuriai būdingas apskritai didžiausias komunikacijos vieneto sudėtingumo
įvertis – 1,264).

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Apibendrinant galima teigti, kad atlikto tyrimo atskiros dalys išryškino iš esmės tas pačias ar panašias rišliojo pasakojimo ypatybes, būdingas konkrečioms
amžiaus grupėms. Tiek produktyvumo, tiek leksinės įvairovės, tiek sintaksės
sudėtingumo požiūriu, lyginant vaikų ir jaunuolių rišliuosius pasakojimus matyti visų nagrinėtų charakteristikų įverčių didėjimas, didžiausią skaitinę išraišką pasiekiantis dažniausiai 20–29 metų amžiaus grupėje. Šiai rišliojo pasakojimo ypatybių kaitai tiesioginę įtaką turi bendroji kalbinė ir kognityvinė raida,
be to, negalima atmesti ir ugdymo proceso, vykstančio mokyklinio ugdymo ir
aukštojo mokslo įstaigose, poveikio. Vyresnių tiriamųjų rišliojo pasakojimo
charakteristikų įverčiams būdingas stabilumas, o išryškėję nuokrypiai sietini
ne su kalbos raida, o su socialinėmis tiriamųjų charakteristikomis.
Gautieji rezultatai atskleidė esmines rišliojo pasakojimo ypatybes, būdingas esant tipiškai lietuvių kalbos raidai. Tęsiant ir plėtojant tyrimą, planuojama analizuoti rišliojo pasakojimo ypatybes esant dvikalbystės / daugiakalbystės ir kalbos patologijos (sutrikusios raidos, kalbos praradimo) atvejams
bei gautų rezultatų pagrindu teikti rekomendacijas netipinės kalbos raidos
diagnostikai.
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Multiculturalism AND LANGUAGE CHANGE IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION: the related NARRATIVE ANALYSIS METHOD
LITHUANIAN LANGUAGE DEVELOPMENT INVESTIGATION
Summary
The paper deals with the main linguistic and structural indications of Lithuanian
speaking children’s and adults’s narratives. The analysis is based on experimental data
of 240 typically developing monolingual Lithuanian subjects. During the experiment,
the participants were asked to tell a story according to a picture sequence Cat Story.
The stories were recorded, transcribed and morphologically annotated for an automatic
analysis using CHILDES software. During the analysis, the syntactic complexity,
lexical diversity, and general productivity of the narratives were investigated. The
results indicated the main linguistic tendencies of Lithuanian narrative language and
highlithed significant differences among 12 age groups.

RELIGIJOS IR KULTŪROS STUDIJOS
dr. Agnė Budriūnaitė

ĮVADAS
Mokslo ir tyrimų klasteris „Religijos ir kultūros studijos“ oficialiai savo veik
lą pradėjo tik 2012 metais, tačiau jau ne vienerius metus dabartinio klasterio
nariai vykdė bendrus teorinius bei empirinius tyrimus, bendradarbiavo vadovaujant studentų baigiamiesiems darbams, rengiant konferencijas, viešas paskaitas bei radijo laidas. Klasterio įsteigimas leido tikėtis efektyvaus ir sėkmingo tolimesnio bendradarbiavimo, o 2012 metų klasterio veikla bei moksliniai
rezultatai lūkesčius su kaupu patvirtino.
Pagrindinis klasterio tikslas – atlikti religijos ir kultūros bei jų sąveikos
tyrimus tekstų, fundamentalių koncepcijų ir empiriniu lygmenimis. Tarpdisciplininiuose klasterio tyrimuose jungiamos filosofinė, teologinė, etnologinė,
sociologinė ir edukologinė perspektyvos. Klasterio tyrimai apima platų religijos ir kultūros sąveikos lauką, į kurį patenka tokie objektai: religijos samprata
ir jos kaita, religijos ortodoksija ir heterodoksija, religijų inkultūracija, religinė
patirtis ir jos raiška, krikščioniškasis paveldas Lietuvoje, tarpreliginis dialogas
ir sinkretizmas, nekrikščioniškos religijos.
Nors dažnas šiuolaikinis žmogus savo būtį grindžia racionalumu ir vartotojiškais principais, religija vis dar yra esmingai svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, nepriklausomai nuo to, kiek sąmoningai ir aktyviai dalyvaujama
religinėje veikloje. Per įvairiausius kultūros fenomenus religija pasiekia visus
visuomenės sluoksnius. Veikiant globalizacijos procesams, religijų tarpusavio
sąveika bei religijos ir kultūros sąveika tampa vis intensyvesnė, todėl kultūrinės ir religinės globalizacijos tyrimai padeda aiškiau suvokti tiek religiją, tiek
konkrečius religinius bei kultūrinius fenomenus Lietuvoje ir pasaulyje. Šiandieninės individualizmo tendencijos religijoje pasireiškia asmeninės tikėjimo
patirties sureikšminimu ir besikeičiančiu santykiu su tradicija bei bendruomene. Šiame kontekste ypač aktualūs tampa asmeninio religingumo raiškos praktikų bei koncepcijų tyrimai, kurie padeda atskleisti visuomenėje vyraujančias
tendencijas, svarbias dvasininkams, edukologams, socialiniams darbuotojams,
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įvairių sričių mokslininkams ir plačiajai visuomenei. Tradicinės bei modernios Lietuvos kultūros ir krikščionybės sąveikoje religinės praktikos, simboliai,
įvaizdžiai įgyja unikalių bruožų. Etnologiniai liaudies pamaldumo, taip pat
sociologiniai krikščionybės recepcijos tyrimai aktualūs ne tik Lietuvos, bet ir
kaimyninių šalių kultūros tyrimų bei tarpreliginio dialogo kontekste.
Šiuo metu klasterį sudaro vienuolika narių, iš jų trys – doktorantės. 2012
metais daugiausia dėmesio buvo skiriama religinės patirties raiškos ir konceptualizavimo, taip pat krikščionybės inkultūracijos ir religijų tarpusavio sąveikos tyrimams ir krikščioniškojo ugdymo klausimams.

RELIGINĖS PATIRTIES TYRIMAI
Viena svarbiausių mokslininkų grupę siejančių tyrimų sričių iki klasterio susikūrimo ir 2012 metais buvo religinė patirtis, jos samprata, raiška ir sąsajos
su kultūra. Religinė patirtis visuomet yra asmeninė, tačiau visada pasireiškia
konkrečiame kultūriniame bei visuomeniniame kontekste. 2010 metais buvo
vykdomas tarpdisciplininis projektas „Neordinarinė religinė patirtis Lietuvoje“ (vadovė Agnė Budriūnaitė, viena vykdytojų – Živilė Advilonienė). 2010
metais pradėtos organizuoti tarpdisciplininės konferencijos religinės patirties
tyrimų tematika tapo kasmetiniu renginiu, ir 2012 metais surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Religious Experience and Tradition“ dalyvavo 8 disciplinoms atstovaujantys 54 mokslininkai iš 14 pasaulio šalių. Konferencijos metu
išleistas santraukų ir pranešimų rinkinys1, suteikiantis galimybę susipažinti su
Lietuvoje ir pasaulyje vykdomais religinės patirties tyrimais. Klasterio nariai
konferencijoje taip pat pristatė savo atliekamus tyrimus. Religinės patirties tyrimuose galima išskirti tris temas, į kurias 2012 metais gilinosi klasterio nariai:
religinės patirties konceptualizavimas, etnologiniai ir sociologiniai religinės
patirties tyrimai.

Religinės patirties konceptualizavimas
Žvelgiant iš filosofinės perspektyvos buvo apibendrinti ankstesnių metų religinės patirties tyrimai, analizuotos pagrindinės religinės patirties tyrinėjimo
tendencijos, atsižvelgiant į religinės patirties sampratą. Agnės Budriūnaitės tyrimai išryškino sąvokos „religinė patirtis“ daugiaprasmiškumą, lemiantį skirtingas tyrimų metodologijas, hipotezes ir išvadas. Išryškėjo dvi pagrindinės
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konceptualios nuostatos. Religinė patirtis, kontraversiškai interpretuojama
įvairių disciplinų mokslininkų, yra suvokiama arba kaip laikina, sudėtinė ir
išskaidoma į dalis, arba kaip vientisas ir neskaidomas viso gyvenimo vyksmas. Teorinio tyrimo metu apžvelgti cheminių ir organinių medžiagų sukeltų
potyrių tyrimai bei sąmonės veiklos tyrimai neįprastų potyrių metu, taip pat
tokių tyrimų efektyvumo ir prasmingumo klausimai. Pasitelkus viduramžių
krikščionių mistikų tekstus, buvo ieškoma tikros ir netikros religinės (mistinės) patirties skyrimo pagrindo. Tuo tikslu buvo analizuojamas mistikų požiūris į religinius potyrius, mistinės patirties siekimą ir numanomą paskirtį.
Tiriant paaiškėjo, kad tiek religinės patirties sampratos skirtumai, tiek mistinio potyrio autentiškumo klausimas glaudžiai siejasi su tradicijos įtaka religinei patirčiai. Tradicija ne tik sudaro religinio potyrio kontekstą bei daro įtaką
individo lūkesčiams, bet ir apsprendžia patirties raiškos galimybes. Taikant
komparatyvinės analizės metodą buvo lyginami skirtingų kultūrų ir laikmečių
religinių mąstytojų tekstai, išskiriami egzistencinės ir religinės patirties panašumai bei skirtumai. Tyrimų rezultatai pristatyti nacionalinėje ir tarptautinėje
konferencijose2 bei trijuose mokslo straipsniuose3. 2012 metais susijusia tema
buvo apgintas Ievos Rudžianskaitės magistro darbas4. I. Rudžianskaitė laimėjo
konkursą VDU Filosofijos doktorantūros vietai užimti ir pradėjo disertacijos
tyrimus „Religinės patirties reikšmė XX a. apofatiniame diskurse“ tema (daktaro disertacijos vadovė – dr. A. Budriūnaitė).

Etnologiniai religinės patirties tyrimai
Lietuvių kultūra pasižymi giliomis sąsajomis tiek su senąja lietuvių religija,
tiek su krikščionybe. Išsamūs etnologijos bei folkloro tyrimai padeda atskleisti
liaudies pamaldumo sampratą bei jo raišką tiek tradicinėje, tiek šiandieninėje kultūroje ir geriau suprasti religijos ir kultūros tarpusavio ryšius. Etnologiniai tyrimai ne tik sukaupia unikalią medžiagą bei padeda išsaugoti kultūrinį
ir religinį paveldą, bet ir prisideda atskleidžiant naujus šiuolaikinio religinio
gyvenimo aspektus, modernias religingumo apraiškas, kai kuriuos kultūrinio
bei religinio elgesio modelius. 2012 m. Aušros Kairaitytės atliktuose religinių
patirčių lietuvių folklore tyrimuose daugiausiai dėmesio skiriama lietuvių folkloro tekstams, kuriuose kalbama apie žmogaus ir Dievybės ar šventojo asmens susitikimą. Tyrimais buvo siekiama išryškinti religinių patirčių raišką
lietuvių folklore. Dėmesys sutelktas į legendas, religinius ir oneirinės tematikos bei asmens patirties pasakojimus, kitus naratyvus, kuriuose tos patirtys
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vaizduojamos. Tyrimui pasitelkti publikuoti ir nepublikuoti lietuvių folkloro
šaltiniai (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių pasakojamosios
tautosakos katalogo kartotekos (sudarytoja B. Kerbelytė); Vytauto Didžiojo
universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros Etnologijos rankraštyne saugoma autorės 2008–2010 m. per ekspedicijas surinkta ir kita medžiaga).
Tyrimai, pristatyti tarptautinėje konferencijoje5 ir publikacijose6, parodė,
kad religinės patirtys lietuvių folkloro naratyvuose atsiskleidžia kaip indivi
duali sapno, privataus regėjimo, stebuklo patirtis ir yra vaizduojamos legendose, religinės patirties pasakojimuose. Religinių patirčių raiška lietuvių folklore
atspindi liaudies pamaldumą. Asmens religinės patirties pasakojimuose atsiskleidžia individualios šios patirties interpretacijos, jos prasmės ir reikšmės,
nekasdienio religinio įvykio refleksijos, kartu žmogaus religinis identitetas.
Religinė patirtis gali tapti svarbia žmogaus religinio gyvenimo dalimi. Asmens
patirties pasakojimuose išryškėja religinės vertybės, susijusios su tikėjimo stiprinimu, religinių jausmų raiška, dorybėmis. Religinės patirties pasakojimai
yra reikšmingi ne tik individui, bet ir bendruomenei, kurioje jis gyvena.

Sociologiniai religinės patirties tyrimai
Sociologinius religinės patirties tyrimus jau daugelį metų atlieka Živilė Advilonienė. 2012 metais taikant biografinio interviu ir content analizės metodus
tęstas tikėjimo patirties raiškos asmens gyvenime tyrimas. Daliniai tyrimo rezultatai pristatyti tarptautinėje tarpdisciplininėje konferencijoje7. Ši tema gvildenta tiriant ne tik pasauliečių, bet ir dvasininkų tikėjimo išgyvenimus – tirta
dvasiškių ir vienuolių tikėjimo patirtis (N-5) vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje, po kunigystės šventimų ir dabar, taip pat jų turimas bei turėtas Dievo
įvaizdis. Remiantis ir kitų šalių mokslininkų tyrimais analizuota, kokie Dievo
vaizdiniai buvo būdingi dvasininkams ir vienuoliams vaikystėje, kas juos formavo ir keitė, kokie jie yra dabar. Šio tyrimo rezultatai pristatyti mokslinėse
publikacijose8.
Gilinantis į religinės patirties raišką asmeniniame, bendruomeniniame ir
visuomeniniame gyvenime bei analizuojant religijos ir kultūros sąveiką buvo
atliekami konvertitų religinių patirčių tyrimai. Taikant giluminį interviu buvo
tiriami konvertitų patirčių veiksniai, raiška, poveikis asmens gyvenimui, elgsenai, pasaulėžiūrai, veiklai. Taikant tikslinę atranką ir naudojantis Grounded
Theory principais, analizuotos N-5 konvertitų atsivertimo patirtys: kokie veiksniai jas paskatino, kaip intensyviai vyko atsivertimo (įtikėjimo) procesas, kokį
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poveikį tai turėjo asmens pasaulėžiūros ir vertybinių orientacijų kaitai, elgsenai. Išryškėjo trys pagrindiniai atsivertimo tipai. Nustatyta, kad atsivertimas
yra vienas ryškiausių religinės patirties momentų, suvokiamas kaip kintantis
emocinis, psichologinis, kognityvinis Dievybės išgyvenimas, asmeninio susitikimo su Dievu patirtis, atsispindinti tikinčiojo pasaulėžiūroje, vertybėse,
elgsenoje, santykyje su Dievu ir žmonėmis. Tyrimo rezultatai pristatyti mokslinėje publikacijoje9.

KRIKŠČIONYBĖS INKULTŪRACIJOS TYRIMAI
Su religinės patirties konceptualizavimu, raiška visuomenės ir individo gyvenime glaudžiai siejasi kita svarbi 2012 metų klasterio tyrimų sritis – krikščionybės inkultūracija. Lietuva jau daugiau kaip 600 metų yra krikščioniškas
kraštas. Vis dėlto nei viena religija nepasireiškia „grynu“ tikėjimo ar pirminės
tradicijos pavidalu, o visuomet yra asmeninio tikėjimo ir doktrinos sąveikos
su konkrečia kultūra rezultatas. Kultūra savo ruožtu visuomet yra veikiama
religijos, kurios didesnė ar mažesnė įtaka gali būti aptinkama įvairiuose visuomenės gyvenimo lygmenyse. Kintant laikmečiams viena kultūra keičia kitą,
kartu vienos liaudies pamaldumo praktikos išnyksta, atsiranda naujos, arba
tos pačios tradicinės, susiformavusios kitoje vietoje tampa naujomis. Vyksta
natūralus inkultūracijos procesas.

Etnologiniai liaudies pamaldumo tyrimai
Šioje klasterio tyrimų srityje savo apimtimi ir svarba išsiskiria prof. Alfonso Motuzo tyrimai. Prof. Motuzas tyrinėja krikščioniškąją kultūrą, kurioje
gausu atitikmenų su etnokrikščioniška religine pasaulėžiūra. Kultūra nuolat
kinta, tad tyrinėjimų tikslu tampa ištirti ir atskleisti etnokrikščioniškosios ir
krikščioniškosios kultūrų kaitos raišką, procesus, priežastis, sąlyčius bei skirtumus. Medžiaga renkama dalyvaujant mokslinėse ekspedicijose, dirbant Lietuvos centriniuose, arkivyskupijų bei vyskupijų kurijų, bažnyčių archyvuose.
Prof. Motuzo tyrimai atskleidžia ir pristato Lietuvos unikalumą krikščioniškosios ir etnokrikščioniškosios kultūrų kontekste bei sąsajas su kaimyninių šalių
kultūromis. Tyrimai papildo Lietuvos kultūros istoriją, suteikia žinių studijuojantiems, skatina naujus tyrimus.
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Vienas iš prof. Motuzo tyrimų regionų – Žemaitija, 2013 metais švenčianti
600 metų krikšto jubiliejų. Tai paskutinis Europoje regionas, priėmęs krikštą. Šiandien jame daugiausia ir aptinkama ikikrikščioniškos ir krikščioniškos
religijų kultūrinių sąlyčių, atsiskleidžiančių šventvietėse liaudies pamaldumo
praktikomis bei jų apeiginiais papročiais. 2012 metais prof. Motuzas organizavo tris mokslines ekspedicijas į Telšių vyskupijos kurijos, Šv. Antano religijos studijų instituto Vytauto Didžiojo universitete Kretingoje ir Žemaitijos
regiono bažnyčių archyvus. Remiantis surinkta medžiaga buvo parengtos ir
publikuotos dvi mokslo šaltinių publikacijos10. Šiuose maldynuose ir giesmynuose, be maldų ir giesmių literatūrinių ir notografinių tekstų pristatymo, yra
atskleidžiama ir jų autorystė bei kilmė.
Krikščioniškos ir etnokrikščioniškos kultūrų sąlyčiai atskleidžiami ir
prof. Motuzo atliekamuose Kryžių kalno kulto, arba pamaldumo, tyrimuose.
Kryžių kalno kultas, arba pamaldumas, ypač suaktyvėjo po to, kai 1993 m. rugsėjo 7 d. 10 val. popiežius Jonas Paulius II prie Kryžių kalno atnašavo šventąją
Mišių auką, ši vieta tapo žinoma visame pasaulyje ir lankoma Lenkijos, Vokietijos ir kitų Europos šalių piligrimų. Ekspedicijų metu surinktos medžiagos analizė bei interpretacija buvo pristatyta nacionalinėse bei tarptautinėse
konferencijose11. 2012 m. Kryžių kalno pamaldumo tyrimų kontekste VDU
Etnologijos doktorantūra paskelbė konkursą tema „Kryžių kalno pamaldumas
vakar, šiandien ir rytoj“, kurį laimėjo doktorantė Kontrimaitė Jolanta (daktaro
disertacijos vadovas – prof. habil. dr. A. Motuzas).
Kita liaudies pamaldumo praktika, kurioje gausu krikščioniškosios ir etnokrikščioniškos kultūrų sąlyčių – kalvarijų Kryžiaus keliai. Tai Kristaus ir Marijos kančiai pagerbti skirtos vietos, arba stotys („stacijos“), įrengtos atviroje
erdvėje ar bažnyčių šventorių bei arkadų koplytėlėse su paveikslais ar skulptūromis. Savitomis apeigomis pasižymintys kalvarijų Kryžiaus keliai yra paplitę
ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Lenkijoje ir kitose krikščioniškose Europos
valstybėse, todėl yra vienas iš svarbių Europos katalikiškosios religijos istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos tyrimų objektų. Apie kalvarijų pamaldumą kaimyninėse šalyse ir jų sąlyčius su Lietuva 2012 m. kalbama ir dviejuose
prof. Motuzo moksliniuose straipsniuose, tyrimai taip pat buvo pristatyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje12.
Liaudies pamaldumo fenomeną tyrinėja ir Aušra Kairaitytė. 2012 metais
gilinantis į krikščioniškosios religijos ir tradicinės lietuvių kultūros sąveiką tyrinėta biblinių ir hagiografinių siužetų plėtotė tradiciniame lietuvių folklore13.
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Siekta išsiaiškinti, kaip ir kokie Biblijoje bei krikščioniškojoje hagiografijoje
žinomi siužetai atspindimi lietuvių folkloro kūriniuose, kokie personažai juose
vaizduojami, kokia jų veikla bei asmeniniai bruožai labiausiai akcentuojami.
Tautosakos kūriniams pateikti bei aiškinti naudotas aprašomasis ir interpretacijos metodai. Komparatyvinis metodas taikytas lyginant folklorinę medžiagą
su krikščioniškaisiais šaltiniais, lietuvių liaudies menu, papročiais. Remtasi
rankraštiniais ir spausdintais tradicinio lietuvių folkloro šaltiniais; naudoti ir
trumpieji folkloro pasakymai.
Kairaitytės tyrimų eigoje paaiškėjo, jog Lietuvos liaudis Biblijos siužetus
aiškino bei interpretavo savitai, pritaikydama prie vyraujančios kultūrinės
tradicijos lauko. Tiek hagiografijos veikaluose, tiek Lietuvoje užrašytose legendose siekiama supažindinti klausytoją su skirtingais šventaisiais, pabrėžti
jų šventumą, dorybes, ypatingas savybes, pavaizduoti sunkius išbandymus ir
pasidžiaugti jų ištverme. Hagiografijos literatūroje bei liaudies kūryboje žinomi siužetai apie šventųjų silpnybes ir jų įveikimą, atsivertimą į krikščionybę,
tikėjimo išbandymus ir bausmes. Lietuvių folklore šventųjų gyvenimai, jų
šventumo požymiai iš esmės yra tokie pat kaip ir religiniuose šaltiniuose, tačiau lietuvių legendose plėtojami siužetai apie šventuosius gali būti ir unikalūs,
nežinomi europinėje hagiografijos tradicijoje. Lietuvių legendose apie šventuosius netiesiogiai kreipiamasi į patį klausytoją. Pasakotojas išlaiko pagarbų
atstumą, bet kartu siekia pamokyti, skatinti tikėjimą bei palaikyti visuotinę
tvarką. Šventojo gyvenimas tampa tarsi siekiamybe tikinčiajam, idealiu religingo, paprasto žmogaus gyvenimo pavyzdžiu.
Liaudies pamaldumo tyrimus papildo ir praplečia nacionalinio ir religinio
lietuvių bei bulgarų identiteto tyrimai, vykdyti pagal tarptautinio bendradarbiavimo projektą14. Atliktų tyrimų analizė tęsiama, tyrimo pagrindu rengiamas pranešimas tarptautinėje konferencijoje, bei publikacijos 2013 metais.

Krikščioniškojo identiteto tyrimai
Krikščioniškasis identitetas, neretai įvardijamas kaip pašaukimas, išskirtinas
kaip savarankiška tarpdisciplininių tyrimų tema, įsitraukianti į krikščionybės
inkultūracijos tematiką. Konceptualių krikščioniškojo pašaukimo tyrimų srityje visų pirma paminėtini ankstesniais metais prof. Romualdo Dulskio atlikti
tyrimai, apibendrinti 2011 metais pasirodžiusioje mokslinėje monografijoje15.
Pašaukimo tema teologinius tyrimus atlieka ir Benas Ulevičius. 2012 metais
analizuodamas krikščioniškosios antropologijos klausimus, meilės ir pašauki-
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mo sampratą jis atskleidė per šiandien naują aktualumą įgaunančią patristinės
minties prizmę16.
Prof. Eugenijaus Danilevičiaus atliktas religinės antropologijos krypties
teorinis tyrimas analizavo žmogaus prigimties ir vientiso pašaukimo sampratą.
Tyrime, naudojant pagrindinius Katalikų Bažnyčios Magisteriumo dokumentus, buvo atskleidžiamos žmogaus prigimties ir vientiso pašaukimo sampratos ištakos, pristatomos gimtosios nuodėmės pasekmės žmogaus prigimčiai ir
vientisam pašaukimui. Tyrimo rezultatai, parodantys, jog nepakankamai įvertinta krikščioniškosios antropologijos pagrindinių teiginių suvokimo svarba
moralinių problemų įvaldymui, skelbiami moksliniame straipsnyje17. Atliktas religinės edukologijos krypties teorinis tyrimas atskleidė krikščioniškojo
dvasingumo ugdymo(si) problemas, kilusias dėl sektinų pavyzdžių stokos sekuliarioje visuomenėje18. Prof. Danilevičius vykdomi edukologiniai pašaukimo tyrimai prisideda prie platesnės krikščioniškojo identiteto ir pašaukimo
sampratos bei praktinių aspektų atskleidimo. Analizuojant Katalikų Bažnyčios
dokumentus ir mokslinės literatūros šaltinius pagrindžiama profesijų tyrimų
svarba profesijos aprašų kokybei ir patikimumui, apibūdinami profesijų klasifikavimo pagal įvairius kriterijus principai, pateikiami konkretūs profesijų
klasifikacijų pavyzdžiai; pristatomi įvairūs profesijos aprašo, profesiogramos
ir psichogramos apibrėžimai, profesijos aprašo struktūros ir parametrai. Pristatomi reikalavimai profesijos aprašui ir jo sudarymo pagrindai. Tyrimo rezultatai skelbiami straipsnyje19. Edukologine tematika parengta ir metodinė
priemonė20.

Krikščionybės inkultūracijos procesai
Benas Ulevičius tęsė ir plėtojo seniau pradėtus tyrimus, atskleidžiančius krikščionybės inkultūracijos pavidalus ir galimybes. Buvo pasirinkti du šių tyrimų
objektai: krikščionybės inkultūracija Šiaurės Amerikos indėnų Native American Church („Indėnų bažnyčios“) religinėse bendruomenėse bei krikščionybės
adaptacija ir transformacijos Vakarų visuomenės subkultūrose, konkrečiai –
„Army 777“ judėjime Lietuvoje.
Apibendrindamas tyrimus, atliktus Šiaurės Amerikos indėnų tarpe, Ulevičius nagrinėjo krikščionybės vaidmenį Native American Church bendruomenių pasaulėžiūroje ir religinėse praktikose. Pranešime tarptautinėje konferencijoje21 bei straipsnyje22 pristatyti krikščioniškosios pasaulėžiūros sluoksnį
„Indėnų bažnyčioje“ atskleidžiantys faktai, parodomas ligšioliniuose tyrimuo-
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se išreikštų požiūrių nepakankamumas, kylantis dėl teologinės perspektyvos
trūkumo. Prieita prie išvados, kad reikia naujai įvertinti krikščionybės statusą
„Indėnų bažnyčioje“, pasitelkus krikščioniškosios teologijos metodus, pagrįstus principais, plaukiančiais iš „inkultūracijos“ koncepcijos. Šia linkme 2013
metais numatyta tęsti krikščionybės inkultūracijos Šiaurės Amerikos indėnų
tarpe tyrimus.
Ulevičiaus tyrinėtas „Army 777“ judėjimas Lietuvoje vienija „tikinčius
neformalus“, t. y. krikščionis, kurie kartu yra įvairių subkultūrų dalyviai. Judėjimas kilo dėl poreikio sukurti alternatyvą įsigalėjusioms krikščionybės
reprezentavimo formoms Lietuvoje. Judėjime dalyvauja daugiausiai jauni
krikščionys, ieškantys jų subkultūrinei tapatybei artimų tikėjimo išraiškos formų bei patys šias formas kuriantys. Judėjimas yra neformalus, neturi griežtai
apibrėžtos narystės sampratos. Jo esmę sudaro atviras subkultūrinių išraiškų
priėmimas bei laisvas (neretai – iššaukiantis ir provokuojantis) šių formų pasitelkimas krikščioniškajai pasaulėžiūrai išreikšti. 2012 metų tyrimo rezultatai
aptarti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje23, o detaliai pristatyti bus rengiamame straipsnyje24.
Živilės Advilonienės atliekami sociologiniai viešojo religinio diskurso tyrimai papildo teologinius bei etnologinius krikščionybės inkultūracijos procesų
tyrimus suteikdami naujos empirinės medžiagos ir informacijos apie krikščionybės raišką nereliginėse mūsų kasdienybės erdvėse. 2012 metais analizuoti
viešojoje erdvėje pateikiami reklamų tekstai ir vaizdiniai. Pasitelkta dokumentų turinio analizė siekiant išaiškinti, kokio pobūdžio religinė terminija, simboliai, vaizdiniai yra naudojami dažniausiai, kokiame kontekste jie pateikiami,
į ką apeliuojama. Advilonienė tęsia ir anksčiau pradėtą viešojo religinio diskurso didžiuosiuose savaitraščiuose tyrimą („Atgimimas“, „Veidas“, „Ekstra“,
1988–2006 m. laikotarpis). Taikant content analizės metodiką išskirti vyraujančios religinės retorikos etapai, analizuota jos raiška – religinis, sociokultūrinis,
socialinis-psichologinis ir kt. aspektai, tirta, kokiai daliai publikacijų būdingas
analitinis žvilgsnis į religiją, tikėjimo klausimus. Šių tyrimų rezultatai pristatyti tarptautinėje konferencijoje25 bei moksliniame straipsnyje26.

Kiti tyrimai ir klasterio veikla
Šiame straipsnyje pristatyti tik pagrindiniai klasterio narių tyrimai. Taip pat
tyrinėjamos nekrikščioniškos religijos bei jų sąveikos su krikščionybe. Agnė
Budriūnaitė savo tyrimuose daugiausia dėmesio skiria daoizmo filosofinei bei
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komparatyvinei analizei. Tyrimų rezultatai 2012 metais skelbti moksliniame
straipsnyje27, pristatyti nacionalinėje ir dviejose tarptautinėse konferencijose28.
Prof. Romuladas Dulskis tęsia anksčiau pradėtus komparatyvistinius tyrimus,
kuriais gilinasi į skirtingų krikščionybės konfesijų, krikščioniškų ir nekrikščioniškų religijų bei kultūrų sąveikas, pristato tyrimus mokslinėse konferencijose29. Doktorantų teologijos krypties tyrimai vainikuoti dviem sėkmingai
apgintomis disertacijomis30. Klasterio tematika 2012 metais apginti 7 magistro darbai; iš jų du filosofijos ir penki katalikų teologijos srityse. Klasterio nariai taip pat dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, rengia
viešas paskaitas moksleiviams, jaunimui ir mokytojams, nuolat rengia radijo
laidas. Šioje veikloje neakademiniu stiliumi pristatomi ir klasterio narių vykdomi tyrimai.

APIBENDRINIMAS
Apibendrinant galima teigti, jog klasterio tyrimuose aiškiai atsiskleidžia tarpdisciplininis požiūris į globalių religijos procesų raišką lokaliuose kontekstuose.
Įvairių disciplinų perspektyvos klasterio tyrimuose papildo viena kitą ir sudaro vientisą religijos ir kultūros sąveikos tyrimų bloką. Filosofiniai ir teologiniai
tyrimai suteikia konceptualų pagrindą dabartinėms bei tolimesnėms tarpdisciplininėms religijos ir kultūros sąveikų studijoms. Etnologinių ir sociologinių
tyrimų metu surenkama ir analizuojama unikali empirinė medžiaga. Teologiniai ir edukologiniai tyrimai ne tik pateikia naudingų ir naujų teorinių įžvalgų,
bet ir naudingi visuomenės religinio švietimo bei dvasinio ugdymo tikslams.
Tarpdisciplininiai religijos ir kultūros sąveikos tyrimai prisideda prie žinių visuomenės kūrimo, šiuolaikinio religingumo ir jo reikšmės visuomenės
gyvenime suvokimo, Lietuvos tautinio identiteto ir jo kaitos įsisąmoninimo,
Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės užtikrinimo skatinant religinę toleranciją,
įsilieja į Europos šalių religijų vietinių savitumų ir lyginamuosius tyrimus.
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RESEARCH OF RELIGION AND CULTURE
Summary
The scientific cluster “Research of Religion and Culture” was established in year 2012.
However, different activities such as joint publications, interdisciplinary conferences,
radio broadcastings, and seminars were jointly organized by the members of present
cluster for a long time. The main focus of this scientific cluster is the research of the
interaction between religion and culture at different levels and in different contexts.
Empirical and theoretical investigations incarnate the incorporation of philosophical,
theological, ethnological, sociological, and educological approaches. Philosophical
and theological research creates the conceptual background for interdisciplinary
investigations into the interaction between religion and culture. Ethnological and
sociological research provides with new unique empirical data and analyzes it.
Theological and educological research gives new theoretical insights and promotes
the religious education and spiritual nurture of the society. The main objects of
research are: the concept of religion and its transformations in contemporary societies,
religious orthodoxy and heterodoxy, the inculturation of religion, religious experience
and its manifestations, the Christian heritage in Lithuania, interreligious dialogue and
religious syncretism, and non-Christian religions.
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PILIETIŠKUMAS IR TAPATUMAS ŠIUOLAIKINĖJE
VISUOMENĖJE: Socialinė atskirtis
ir socialinė segregacija
Lietuvos didmiesčiuose
prof. dr. Artūras TEREŠKINAS
dokt. Apolonijus ŽILYS
dr. Rasa Indriliūnaitė

ĮVADAS
Pagrindiniai klasterio „Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“
mokslinių tyrimų tikslai yra: 1) atskleisti, kaip visuomenė dalyvauja ir kaip
pasireiškia jos pilietiškumas įvairiose Lietuvos gyvenimo srityse; 2) atskleisti, su kokiomis problemomis dėl dalyvavimo ir pilietiškumo stokos susiduria
skirtingos socialinės grupės institucinės visuomenės organizacijos pertvarkos
laikotarpiu; 3) vykdant palyginamuosius tyrimus, identifikuoti moderniosios
visuomenės socialinio ir pilietinio dalyvavimo, naujos tapatybės konstravimo
modelius dabarties socialinės raidos metu; 4) nustatyti dabartinio lietuvių nacionalinio identiteto modelius, jo raiškos būdų įvairovę, naudojamų tautinės
tapatybės strategijų turinį bei jų priklausomybę nuo skirtingų valstybės ir kitų
institucijų vykdomų identiteto politikų ir viešųjų praktikų; 5) vykdyti tarpdisciplininius ir lyginamuosius lyčių santykių ir lyčių (ne)lygybės institucionalizacijos tyrimus; 6) tirti lyties ir socialinės klasės, amžiaus, rasės / etniškumo ir
seksualumo sąveikas; 7) nagrinėti, su kokiais socialinės integracijos iššūkiais
susiduria šiuolaikinė visuomenė didėjančios įvairovės ir pliuralizmo kontekste; 8) analizuoti veiksnius, skatinančius skirtingų visuomenės grupių socialinę atskirtį; 9) tirti socialinės atskirties grupių ir individų įgalinimo strategijas,
metodologiją, politiką; 10) analizuoti socialinių institutų sąveiką piliečių dalyvavimo ir socialinės sanglaudos stiprinimo procesuose; 11) vykdyti socialinės
gerovės institucijų kokybės analizę ir plėtotę; 12) tirti politinių procesų raidos
tendencijas ir perspektyvas Lietuvos ir Europos Sąjungos kontekste. Klasterio
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atliekami moksliniai tyrimai atskleidžia visuomenės narių socialinio ir pilietinio dalyvavimo įvairiuose Lietuvos visuomenės kontekstuose sunkumus, formas, galimybes ir pokyčius, padeda nustatyti tapatybės konstravimo modelius
ir jos raiškos būdų įvairovę kintančiomis kultūrinėmis, ekonominėmis ir politinėmis sąlygomis, leidžia identifikuoti šiandieninėje pokyčių visuomenėje
socialinę atskirtį patiriančias grupes ir aiškintis šios atskirties priežastis bei
išgyvenimo strategijas.
2012 m. klasterio mokslininkai daugiausia koncentravosi ties tyrimais apie
lyčių santykius ir lyčių (ne)lygybės institucionalizacijos būdus (Artūras Tereškinas, Jurga Bučaitė-Vilkė, Rūta Petkevičiūtė), socialinės atskirties grupes ir
jų įgalinimo strategijas (Artūras Tereškinas, Vylius Leonavičius, Jonas Ruškus,
Ilona Tamutienė, Rasa Naujanienė, Milda Ališauskienė, Giedrė Baltrušaitytė,
Apolonijus Žilys, Rasa Indriliūnaitė, Rūta Petkevičiūtė), socialinį ir pilietinį
dalyvavimą (Jūratė Imbrasaitė, Apolonijus Žilys) bei lietuvių nacionalinio
identiteto raiškos būdų įvairovę globalizacijos sąlygomis (Vytis Čiubrinskas,
Jolanta Kuznecovienė). Itin daug dėmesio skirta skirtingų socialinės atskirties
grupių analizei (net 5 mokslo tyrimų projektai). 2012 m. gruodžio mėnesį net
10 klasterio mokslininkų įsitraukė į ES ir LMT Visuotinės dotacijos projektą
socialinės atskirties tema „Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių
Lietuvoje“ (2012–2015) (vad. Artūras Tereškinas).

SOCIALINĖ ATSKIRTIS IR SOCIALINIS NESAUGUMAS LIETUVOS
DIDMIESČIUOSE
Itin daug dėmesio klasteryje skiriama socialinės atskirties, socialinio nesaugumo ir socialinės įtraukties tyrimams. Šios tematikos aptarimui ir skirta ši
ataskaita, besiremianti LMT projektu „Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir poliarizacijos formos“, vykdytu 2011 m. spalio – 2012 m. spalio mėn. Šiuo tyrimu siekta identifikuoti sąsajas tarp socialinės atskirties įtampos zonų ir socialinės poliarizacijos bei segregacijos procesų
Lietuvos didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Problemos, kurias
iškelia posocialistinių miestų tyrinėtojai – didėjantis nedarbas, ryškėjanti socialinė stratifikacija ir diferenciacija bei socialinės atskirties zonų plėtimasis
ir pan., yra tapusios svarbiais šiandieninių posocialistinių miestų bruožais.
Minėta problematika yra aktuali ir Lietuvai, kadangi bedarbystė, socialinė at-
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skirtis, skurdas, socialinės rizikos grupių augimas ir didėjanti socioerdvinė
poliarizacija yra palietusi ir mūsų šalies miestus. Nepaisant vykstančių socioerdvinės poliarizacijos ir segregacijos procesų, tyrimų, analizuojančių socialinės atskirties grupių ir miesto erdvės santykį, mūsų šalyje beveik nėra. Nėra
analizuotos socialinės marginalizacijos sąsajos su miestų erdvine struktūra,
miesto erdvės įtaka socialinės atskirties konstravimui ir palaikymui, socialinės segregacijos bei segmentacijos, lemiančios gyventojų gyvenimo kokybę
miestuose, mastai ir pan. Projekto metu buvo siekiama koncentruotis ties
socioerdvinės poliarizacijos ir segregacijos mieste problemomis bei spręsti
šiuos uždavinius: 1) identifikuoti didmiesčio gyventojų grupes pagal rizikos
faktorius patekti į socialinę atskirtį; 2) nustatyti Lietuvos didmiesčių socialinės atskirties specifiką ir socioerdvinės segregacijos bei poliarizacijos mastus
Lietuvos didmiesčiuose; 3) atskleisti didžiausias socialinės atskirties įtampos
zonas Lietuvos didmiesčiuose bei aptarti jose gyvenančias socialines grupes;
4) apibūdinti egzistuojančius ryšius tarp socialinės atskirties procesų ir socialinės atskirties įtampos zonų Lietuvoje.
Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius buvo atlikta Lietuvos gyventojų apklausa ir focus grupių bei pusiau struktūruoti interviu. Sudarant gyventojų
apklausos tyrimo imtį buvo laikomasi vieno iš stratifikuotos imties sudarymo procedūros metodo, grįsto geografine apsibrėžtimi – rajonų atranka (angl.
area sampling), kitaip dar vadinamo geografinių klasterių (vienetų) atranka.
Svarbiausias tyrimo atrankos elementas buvo geografinė apibrėžtis: respondentai turėjo gyventi Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse ar
priemiesčiuose (kai kurios gyvenvietės pasirinktos kaip miesto priemiestis
įėjo į oficialias rajono savivaldybių ribas). Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje buvo
išskirti 4 geografiniai klasteriai (iš viso 12 klasterių, reprezentuojančių 3 miestus): miesto centras, senasis darbo klasės rajonas, besiribojantis su miesto
centru, sovietinių daugiabučių mikrorajonas bei priemiestinė dalis (žr. 1 lentelę). Taip pat buvo išskirtas ir papildomas klasteris (3 papildomi klasteriai 3
didmiesčiuose) – socialiniai būstai. Išsiskirtuose klasteriuose buvo nustatyta
kvota apklausti bent po 150 respondentų (tik papildomame socialinių būstų
klasteryje buvo numatyta apklausti bent 50 respondentų). Klasteriuose atrenkant respondentus ir namų ūkius naudota kvotinė atranka pagal amžiaus ir
lyties indikatorius.
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1 lentelė

Miesto centras

Senasis darbo
klasės rajonas
šalia miesto
centro
Sovietinis
daugiabučių
mikrorajonas

Priemiestinė dalis

Vilnius:
Senamiesčio
seniūnija
Naujamiesčio
seniūnija
Vilnius:
Naujininkų seniūnija

Kaunas:
Centro seniūnija:
Senamiestis ir
Naujamiestis

Vilnius:
Žirmūnų seniūnija

Kaunas:
Dainavos seniūnija

Vilnius:
Riešės seniūnija:
Didžioji Riešė
Avižienių seniūnija:
Avižieniai ir Bendoriai
Pašilaičių seniūnija:
Tarandė
Zujūnų seniūnija:
Zujūnai ir Antežeriai

Kaunas:
Eigulių seniūnija:
Kleboniškis
Šilainių seniūnija:
Vytėnai
Domeikavos
seniūnija: Domeikava
ir Saliai
Eigulių seniūnija ir
Karmėlavos seniūnija:
Naujasodis

Kaunas:
Vilijampolės seniūnija:
Vilijampolė ir Panerys

Klaipėda:
Senamiesčio,
Naujamiesčio,
Rotušės, Lietuvininkų
mikrorajonai
Klaipėda:
Žvejybos uosto,
Vėtrungės, Baltijos
mikrorajonai
Klaipėda:
Pempininkų,
Neringos, Debreceno,
Eglės, Žardininkų
mikrorajonai
Klaipėda:
Kalotė, Medelynas,
Miško Dvaras,
Labrenciškės

Be šios apklausos, dar buvo atlikti 6 focus grupių interviu su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių miesto planavimo, socialinės paramos bei
socialinių paslaugų skyrių darbuotojais, policijos atstovais, nevyriausybinių
organizacijų, aktyviai veikiančių mieste, darbuotojais ir kt. Klasterio mokslininkai taip pat atliko 33 pusiau struktūruotus interviu su atskirų mikrorajonų
gyventojais.
Lietuvos modernusis miestas buvo stipriai formuojamas sovietinės urbanizacijos ir sovietinės valdžios sprendimų, todėl reikia atkreipti dėmesį ir į
sovietiniu laikotarpiu vykusius socialinės nelygybės procesus. Nors daugelis
tyrėjų pritaria1, kad socialinė nelygybė ir segregacija nebuvo ryški problema
sovietiniame mieste, bet specifinis kontekstas, kai segregacinius procesus lėmė
monopolinė valstybės kontrolė ir totalitarinis reguliavimas, yra iki šiol matomas posvietiniame mieste. Sovietinį miestą, kitaip nei Vakarų miestą, formavo
valstybės kontrolė ir galia perkelti, mobilizuoti ir totaliai kontroliuoti įvairių
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socialinių grupių sklaidą mieste, nes visa būsto rinka ir miesto planavimas
priklausė valstybiniam aparatui. Pasak A. Harth, U. Herlyn ir F. Scheller2, tai
lėmė, kad sovietiniame mieste buvo galima rasti tik minimalią segregaciją, nes
ideologiškai naudojantis administraciniais instrumentais buvo įgyvendinama
politika, užtikrinanti lygybę ir vienodą priėjimą prie vienos standartizuotos
būsto versijos visoms socialinėms klasėms. Socialistinėje visuomenėje klasių
konvergencija buvo vienas iš svarbiausių politinių (ir / ar ideologinių) tikslų, o būsto ar miesto politika buvo naudojama kaip vienas iš daugelio instrumentų užtikrinti šį tikslą. Szelenyi3 teigia, kad sovietinei sistemai nepavyko
panaikinti socialinės nelygybės, nes ji konstravo kitokią ir tik sovietinio bloko šalims būdingą segregaciją. Tipinis socialistinis miestas buvo suprantamas
kaip darbininkų gyvenvietė, todėl į miesto planavimą buvo žiūrima standartizuotai statant surenkamus (blokinius, monolitinius ar kt. technologinės statybos) daugiaaukščius su vienodais būsto standartais. Urbanistinio planavimo
funkcija buvo užtikrinti sklandžią viso šio proceso veiklą tam, kad darbininkų populiacija galėtų kuo greičiau apsigyventi šalia naujo būsto įsikūrusios
industrijos. Tai vėl buvo vienas iš socialistinės sistemos politinių tikslų, kadangi surenkamų sovietinių daugiaaukščių namų technologijos leido stipriai
urbanizuotis iki tol buvusioms labiau agrarinėms visuomenėms bei greičiau
patenkinti miestuose augantį darbo jėgos poreikį (sunkiojoje) pramonėje. Tuo
pat metu likusi ikisocialistinio miesto dalis buvo suprantama ideologiškai kaip
kapitalistinės sistemos ir istorijos liekana, todėl pati valstybė dažnai neprižiūrėdavo šių miesto zonų. Senose rezidencinėse miesto vietose nebuvo vykdoma
modernizacija, todėl selektyvus ir specifinis socialistinei sistemai urbanistinis
planavimas sukūrė specifines prielaidas segregacijai.
Tuo tarpu perėjimas iš sovietinės planinės ekonomikos ir valdymo į rinkos ekonomiką buvo lemiantis veiksnys, formuojantis dabartinio posovietinio
miesto veidą. Sovietiniame mieste socialinė poliarizacija (priklausomai nuo asmens amžiaus, kvalifikacijos ir išsilavinimo bei lojalumo partinei sistemai bei
šeimos dydžio) pereinant į rinkos ekonomiką įgauna ir socialinės segregacijos
požymių, kai tampa svarbu finansinė ir socioekonominė diferenciacija, statusas bei ekonominiai resursai. Węcławowicz4 teigia, kad netgi nėra didelių prielaidų kalbėti apie segregaciją net po pereinamojo laikotarpio posovietiniame
mieste, o veikiau galima matyti poliarizaciją tarp naujojo elito ir į skurdą patekusios socialinės stratos. Gėrybių perskirstymas komunistinėje sistemoje buvo
teoriškai egalitarinis, bet praktiškai antimeritokratinis, nes būsto skyrimas pri-
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klausė nuo to, kokiai grupei asmuo priklausė ir kiek jis buvo lojalus tuometinei
nomenklatūrai. Pereinamuoju laikotarpiu į rinkos ekonomiką ši sovietinės sistemos sukurta diferenciacija išaugo į socialinę poliarizaciją: tuometinė darbo
klasė, dirbusi dažnai mažų įgūdžių reikalaujančiame darbe industriniame sektoriuje, turėjo persiorientuoti į vadinamuosius darbus be perspektyvos (angl.
dead-end jobs) tokius, kaip darbas turguje ar nelegali prekyba. Laikui bėgant
didelė dalis tokių gyventojų pateko į naujus miesto skurdo spąstus, kai marginalizacija stiprėjo, o rinka vis labiau diferencijavo žmones. Nors socialinės poliarizacijos formų ar mastų posovietinių šalių miestuose negalima sulyginti su
Vakarų miestais, bet, kaip teigia Węcławowicz5, čia galima įžvelgti tuos pačius
procesus, skatinančius „dvigubo“ miesto fenomeno atsiradimą; tik šis „dvigubas“ miestas atsiranda ne tik todėl, kad mažėja ir traukiasi vidurinioji klasė
(kas būdinga Vakarų visuomenėms), bet ir todėl, jog pereinamuoju laikotarpiu
posovietiniame mieste neproporcingai daug viduriniosios klasės atstovų save
staiga atrado socialinės hierarchijos apačioje. Didžiausią spaudimą teko pajusti buvusiai darbo klasei, kuri turėjo persiorientuoti naujomis ekonomikos
sąlygomis; todėl darbo klasės transformacija posovietiniame kontekste sukūrė
sąlyginai dvi grupes – laimėtojus ir pralaimėtojus, vidurinę klasę ir beklasių
grupę. Posovietiniame mieste pastebima segregacija, o poliarizacija įgauna 3
ryškėjančias tendencijas: senųjų miestų centrų, kurių būstų ūkis sovietiniu laikotarpiu buvo nuvertintas ir apleistas, gentrifikacija; socialinės kompozicijos
kaita daugiabučių mikrorajonuose iš heterogeniškos populiacijos į homogeniškesnę žemesnes pajamas ir žemesnį išsilavinimą turinčią grupę; kartu šios
miesto dalys vis labiau praranda buvusį turėtą socialinį statusą kaip gero ir
kokybiško gyvenimo kaimynystės; taip pat stiprėja aukštesnio socialinio statuso bei didesnes pajamas gaunančių asmenų migracija į priemiesčius ir pačių
priemiesčių plėtros mastai6.
Būstų privatizacija buvo vienas iš lemiamų veiksnių, veikiančių posovietinio miesto sovietinės statybos mikrorajonų socialinę ir ekonominę gyventojų
kaitos kompoziciją. Pati privatizacija buvo staigi ir kartu parodė, kaip tam tikra
politinė kaita turi įtakos individų ir namų ūkių socialinei padėčiai. Dauguma
būstų buvo privatizuojama dviem keliais: vykdant programą teisė įsigyti gyvenamą būstą ar restitucijos pagrindu suteikiamas naujas ar grąžinamas senas
prarastas būstas. Visgi dažniausia pereinamuoju laikotarpiu posovietinės šalys
taikė tik teisės įsigyti būstą politiką. Teisė įsigyti būstą politika buvo forsuota:
būstą buvo galima įsigyti per trumpą ir kartu ribotą laiką su didelėmis nuolai-
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domis (pvz., Vengrijoje būste gyvenančiam asmeniui privatizacijos laikotarpiu
buvo taikoma nuolaida nuo 70 iki 90 proc. būsto vertės, o Slovėnijoje netgi
daugiau nei 90 proc.)7.
Nors gentrifikacija kaip vienas segregacijos požymių yra specifinė posovietiniame mieste palyginti su Vakarų miestais ir dažnai apsiriboja tik miesto centruose esančių būstų renovacija ir modernizacija (t. y. fizinės aplinkos tobulinimu) ir maža socialinės kompozicijos kaita, šie procesai, anot Häußermann8
ir Ruoppilla9, yra tik įsibėgėjantys. Miestų centrai tapo naujo paslaugų sektoriaus traukos centru, o tai skatino žmones kurtis miestų centruose ir vystyti
verslą bei kūrė naujus supratimus, aspiracijas ir troškimus gyventi miesto centre kaip naujai atrastoje kultūrinio ir ekonominio vartojimo vietoje. Dėl šios
priežasties gentrifikacijos agentai, tokie kaip nekilnojamojo turto agentūros,
jauni žmonės ar šeimos su didesnėmis pajamomis ir kt., tapo tais struktūriniais elementais, kurie skatino ir spaudė kraustytis senuosius miesto gyventojus su mažesnėmis pajamomis į paliktus sovietiniais laikotarpiais būstus. Nors
toks gentrifikacijos modelis nėra naujas ir yra universalus modernaus Vakarų
miesto procesas, pasak Ruoppilla10ir Murie et al.11, skirtingos būsto atgavimo
(restitucijos) ar privatizavimo priemonės pereinamuoju laikotarpiu iš planinės
į rinkos ekonomiką lėmė ne tik gentrifikacijos specifiškumus tarp skirtingų
posovietinių valstybių, bet ir apskritai specifinę posovietinio miesto gentrifikaciją. Tuo tarpu sovietinės statybos daugiabučių mikrorajonai, kurie socializmo metais simbolizavo gero gyvenimo ir būsto darbininkui sąlygas, pasak kai
kurių autorių, praranda turėtą dėl išvystytos fizinės infrastruktūros simbolinį
statusą. Didelė dalis buvusios Rytų Vokietijos miestų daugiabučių namų buvo
netgi masiškai griaunami, nes net bandydama eksperimentuoti modernizuodama ir renovuodama daugiabučių mikrorajonus bei palaikyti tokių būstų
turėtą statusą rinkos visuomenėje, valstybė pamatė, kad dauguma gyventojų,
turėdami pasirinkimą būstų fonde mieste, nenoriai keliasi į šiuos rajonus. Tai
paskatino miesto tyrėjų debatus apie sovietinės statybos mikrorajonų fizinę
degradaciją, urbanistinį smukimą ir hipergetizaciją, nes jie tapo pigiausiu būstu mieste dėl pastebimai blogėjančios fizinės būklės ir kai kur net neigiamo
vidinės miestiečių migracijos tarp miestų rajonų. Kaip pastebi Harth et al.12
ir Temelová et al.13, segregacija daugiabučių rajonuose gali tapti vis ryškesne
tendencija, o miesto zonos ir mikrorajonai su tokiu būsto ūkiu labiau trauks į
socialinę ar ekonominę atskirtį papuolusius gyventojus. Kita vertus, Leibnico
instituto tyrėjų iš Leipcigo universiteto atlikta komparatyvistinė studija tarp
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5 posovietinių miestų14 parodo, kad nors didesnę riziką virsti vienomis labiausiai segreguotų posovietinio miesto vietų turi daugiabučių rajonai, kartu
pačios rinkos santykių egzistavimas neleidžia drąsiai teigti, jog taip ir įvyks.
Lygintuose miestuose parodoma, kad esant didesnei būsto rinkai ir galimybei
rinktis Leipcige nei, pavyzdžiui, Vilniuje, Sofijoje, Sankt Peterburge ir Budapešte, žmonės prasčiau vertina ir savo lūkesčius pasilikti daugiabučių rajone.
Taigi įvairesnio būsto pasirinkimo stygius mieste gali formuoti miesto gyventojų nuostatas pasilikti daugiabučių rajonuose ir neapibrėžti šių kaip nepatrauklios kaimynystės, nes žmonės tarsi neturi kito pasirinkimo.
Šiame apibūdintame socialiniame kontekste ir buvo analizuojami pagal
projektą „Socialinė atskirtis Lietuvos didmiesčiuose: erdvinės segregacijos ir
poliarizacijos formos“ atlikti gyventojų apklausos, focus grupių ir pusiau struktūruoti interviu. Nors gauti duomenys neleidžia teigti, jog Lietuvos miestuose
yra tokia ryški segregacija kaip Vakarų Europos ar JAV miestuose, sunku tikėtis, kaip teigia Ruopilla15, kad tai ir įmanoma atrasti. Pasak Ivan Szelenyi16, socialinė diferenciacija tarp skirtingų miesto vietų ir skirtinga sociodemografinė
kompozicija gali atskleisti vis gilėjančią socialinę atskirtį. Bet Sykora17teigia,
jog kalbėti apie staigią (o ne palaipsnę) segregaciją mieste yra beprasmiška, nes
savo dinamika socialinė kaita dažniausiai lenkia erdvių kaitą.
Apibendrinti gyventojų apklausos rezultatai rodo, jog individualios asmens
charakteristikos, tokios kaip amžius ar išsilavinimas, yra geresnis socialinis
indikatorius nei gaunamos pajamos, paaiškinantis vienų socialinių grupių didesnę koncentraciją vienoje miesto zonoje nei kitoje. Tai galbūt galima sieti
su sovietinio miesto kontekstu18, kada amžiaus differenciacija buvo vienas pagrindinių (specifinių) segregacijos formų. Darbo klasės tipo rajonas ir miestų
priemiesčiai tampa labiausiai segreguoti savo amžiaus struktūra, kai pirmajame yra labiau tikėtina senėjanti miesto struktūra, o pastarajame jaunėjanti
populiacija. Tiesa, bandant pasižiūrėti, kiek šie rezultatai reikšmingai skiriasi, minėta tendencija identifikuotina tik Vilniuje. Kita tendencija yra ta, kad
darbo klasės tipo rajone reziduoja didžiausia žemesnį išsilavinimą turinčių
žmonių grupė ir tai yra labiausiai šią miesto vietą segreguojantis ir skiriantis
sociodemografinis kintamasis.
Kita vertus, kitaip nei tikėtasi, pajamų parametras yra mažiausias individualus rodiklis, parodantis nevienodą socialinės atskirties gylį tarp skirtingų
miesto rajonų. Darbo klasės rajono ir priemiesčių populiacijos labiausiai skiriasi savo turtiniu aspektu, nes jose galima ryškiau pamatyti homogeniškas
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grupes: turtingesni yra linkę gyventi priemiesčiuose, o skurdžiausias yra darbo
klasės rajonas. Čia vėl reikėtų pabrėžti, jog šis skirtumas išauga reikšmingai tik
bendrame Lietuvos didmiesčio kontekste ir Vilniaus mieste, o Klaipėdoje pastebėtina, jog priemiesčiai išsiskiria labiau ekonomiškai kapitalizuotų asmenų
koncentracija. Kaune reikšmingų skirtumų nerasta, o ir segregaciją identifikuojantys indeksai buvo mažiausi. Visgi inferuojant apie asmens vidutinių pajamų skirtumus tarp skirtingų miesto rajonų, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad
ši išvada gali būti tik sąlyginė (dėl mažo atsakomumo). Klaipėdoje diferenciacija pagal gaunamas šeimos pajamas yra dar ryškesnė, nes, be minėtų pajamų
formų (atlyginimų ir privačios veiklos), didelė tikimybė, kad priemiesčiuose
reziduojantis namų ūkis deklaruos ir gaunamas pajamas iš investicijų. Kad
priemiesčiai tampa viršutinėje socialinėje stratoje esančios žmonių grupės rezidencijos vieta parodo ir tai, jog čia gyvenantys yra linkę save identifikuoti su
aukštesniu socialiniu sluoksniu.
Miesto centras ir daugiabučių rajonai visgi išlieka socialiai įvairios miesto vietos, ir šiose miesto vietose neįžvelgiama didesnių segregacinių rodiklių
pagal individualias asmens sociodemografines charakteristikas. Tai patvirtina
ir binarinės regresijos taikyta analizė, kur sociodemografiniai kintamieji paaiškina mažiausią dalį šių rajonų tipų populiacijos. Bet kartu minėtos analizės
atveju rasti skirtumai iliustruoja socialinės kompozicijos skirtumus ir specifiškumą Lietuvos bendro miesto kontekste: nors matoma bendra tendencija,
jog abiejose miestų dalyse vyrauja aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys, bet
saviidentifikacijos su socialine strata rezultatai skiriasi tarp šiose miesto erdvėse gyvenančių asmenų. Daugiabučių rajonų gyventojai yra linkę save identifikuoti labiau su žemesniu socialiniu sluoksniu, o miesto centre reziduojantys
pasižymi atvirkštine tendencija – identifikuotis su aukštesne socialine strata.
Šis vienu atveju panašumas, kitu atveju skirtumas gali būti kažkiek paaiškinamas kitu rodikliu – vaikų ir pensinio amžiaus asmenų skaičiumi namų ūkyje. Labiau tikėtina, kad miesto centre gyvena bevaikiai ar mažai vaikų turintys namų ūkiai, o daugiabučiuose didėja didesnio pensinio amžiaus asmenų
skaičiaus tikmybė. Įvertinant tai, jog binanrinės regresijos modelyje amžiaus
rodiklis nebuvo statistiškai reikšmingai išskirtas, minėtą prieš tai tendenciją
galima interpretuoti taip: miesto centre gyvena labiau į socialinį mobilumą
linkusios šeimos (su mažesniu vaikų skaičiumi), o daugiabučiuose gyvena didesnė dalis senesnių asmenų, kurie nepasižymi dideliu socialiniu mobilumu19.
Taigi, amžiaus ir vaikų kintamieji ne individualiame, o namų ūkio kontekste
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tampa svarbiais indikatoriais, apibūdinančiais kiek skirtingą daugiabučių ir
miesto centro socialinę kompoziciją. Visgi homogeniškiškiausi savo struktūra
yra darbo klasės ir priemiesčių gyventojai ir šeimos, kurias apibūdina dvi skirtingos ir poliarizuotos hierarchinės struktūros.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Apibendrinant tyrimo metu gautus rezultatus, svarbu pastebėti, jog nors gauti
duomenys neleidžia teigti, kad Lietuvos miestuose yra tokia ryški segregacija,
kaip Vakarų Europos ar JAV miestuose, socialinė diferenciacija tarp skirtingų
miesto vietų ir skirtinga sociodemografinė kompozicija gali atskleisti vis gilėjančią socialinę atskirtį Lietuvos miestuose. Kalbėti apie staigią (o ne palaipsninę) segregaciją mieste yra beprasmiška, nes socialinė kaita savo dinamika
dažniausiai lenkia erdvių kaitą. Atsižvelgiant į posovietinio miesto kontekstą,
galima tikėtis vis ryškesnių socialinės atskirties procesų. Nors segregacija apriboja miesto gyventojų socialinį mobilumą esant mažam fiziniam (erdviniam)
mobilumui daugelyje modernių visuomenių, posovietinio miesto segregaciniai ir atskirties elementai tampa išskirtiniais, nes čia socialines problemas
įvietina socialinių paslaugų (ar apskritai privačių paslaugų) teikimas. Tai ypač
išryškėjo tyrime Klaipėdos atveju, kur miesto pietinė daugiabučių zona neturi
arba turi mažą ar specializuotą vietinę ekonomiką, ir tai nesuteikia vietiniams
gyventojams galimybių labiau įsitraukti į vietinės kaimynystės gyvenimą.
Dar vienas bendras posovietinio miesto bruožas Lietuvos didmiesčiuose
yra amžiaus ir išsilavinimo faktoriai, skirstantys asmenis į kategoriškai nelygias grupes. Nors pajamų diferenciacija nėra ryški ir segregacijos gylis yra
mažas, tačiau galima kalbėti apie didėjantį sociodemografinės ir socioekonominės kompozicijos atotrūkį tarp darbo klasės rajonų ir priemiesčių gyventojų. Namų ūkio pajamų duomenys atskleidžia socialinę poliarizaciją pagal tai,
kokios yra būdingiausios pajamų formos skirtinguose miestų rajonuose: pvz.,
priemiesčiuose gyvenantys žmonės yra labiau finansiškai kapitalizuoti ir jų pajamų formos yra didesnio sofistikuotumo (tokios kaip investicijos ar pajamos
iš privačios veiklos).
Segregacija ir atskirtis nėra išskirtinai tik socialinio pobūdžio (social exclusion), svarbu atkreipti dėmesį į erdvių atskirtį (exclusion of spaces). Erdvių atskirties mechanizmas veikia koreliuodamas su socialine atskirtimi, jis įgauna
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realią ir objektyvią formą, kai kiekvienas miesto gyventojas turi nuomonę apie
skirtingas miesto vietas. Tai savo ruožtu akumuliuoja kaimynysčių reputaciją,
o erdvių atskirtis pasireiškia per vietovės reputaciją tarp kaimynystės rezidentų; vietovės reputaciją tarp ne kaimynystėje gyvenančių pašaliečių; ir vietovės
reputaciją tarp pašaliečių ir tarp pačių vietinių gyventojų. Nors tyrimas leido
atskleisti tik pirmas dvi vietovės reputacijos formas, išryškėjo, kad darbininkų
klasės tipo rajone gyvenantys respondentai vertina savo kaimynystę kaip patrauklią vietą, o tuo tarpu „pašaliečiai“, t. y. kitų miesto vietovių gyventojai šias
vietoves vertino daug kritiškiau ir labiau kaip nepatrauklias vietoves gyventi.
Gauti rezultatai parodė, jog erdvių atskirtis yra ryškesnė (dėl kriminogeninės
ar sociourbanistinės istorijos) nei socialinė atskirtis.
Tyrimas parodė, kad Lietuvos miestuose gyvenančius žmones persekioja
tiek nepasitikėjimas savo jėgomis ką nors keisti, tiek netikėjimas veikti valdžios sprendimus. Šios nepasitikėjimo savimi ir valdžia emocijos atskiria darbininkų gyvenamus rajonus nuo priemiesčių, o sovietinio tipo gyvenamuosius
rajonus nuo centro. Kartu sukuriamos naujos ribos tarp tų, kurie jaučiasi galį
ką nors pakeisti ir nori dalyvauti tai darydami, ir tų, kurie apatiškai ir pasyviai
laukia pokyčių. Aukštesnis išsilavinimas teigiamai veikia tai, kaip didmiesčio
gyventojai vertina savo galimybes dalyvauti savo kaimynystės pokyčiuose, o
didėjantis amžius ar gyvenamo būsto nuosavybės neturėjimas (palyginti su
tais respondentais, kurie gyvena nuosavame ar šeimos nariams priklausančiame būste) neigiamai veikia šiuos vertinimus. Nepasitikint savimi ir valdžios
gebėjimu ką nors keisti, kaimynystė tampa tuščia konflikto ir varžybų erdve,
kurioje kovojama dėl išgyvenimo ir susitelkiama išimtinai į asmeninį gyvenimą. Teritoriškai besiremiančių bendruomeninių ryšių irimas savo ruožtu
skatina gyventojus visą dėmesį sutelkti į asmeninio vartojimo sferą ir kartu
skatina tarpusavio atsiribojimą bei griauna lokalinį solidarumą. Kita vertus,
nepasitikėjimas savo galimybėmis keisti gyvenamąją vietą, susijęs ir su nepasitenkinimu savimi, savo gyvenimu, nuolat persekiojančiu „neišsipildymo“
jausmu.
Apibendrinant tyrimo rezultatus praktiniu aspektu, svarbu konstatuoti,
kad:
1. Vietos gyventojai, bendruomenė bei vietos valdžia, seniūnijos, siekdami didesnio saugumo užtikrinimo savo teritorijoje, turėtų rūpintis, kad liktų
kuo mažiau neprižiūrimų erdvių, ypač sovietinių daugiabučių namų laiptinėse ir tarp namų bei senojoje darbininkiškoje miesto dalyje. Kartu itin svarbu
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užkirsti kelią tokioms erdvėms naujai formuotis – tam tikroje vienoje miesto
zonoje sutelkiant socialiai jautrias institucijas, teikiančias paslaugas socialinės
atskirties grupių asmenims (nakvynės namai, socialinių paslaugų centrai ir
pan.). Tokios miestų erdvės dirbtinai padaromos „nepatogiomis“, nepageidaujamomis, kartu sukuriant saugumo užtikrinimo ir panašias problemas, todėl
svarbu, jog miesto erdvių, socialinio ar privataus būsto planavimas būtų miesto lygmens darbotvarkės klausimas.
2. Vietovės reputacija gali pagilinti ar net sukurti naujas socialinės atskirties formas, todėl rekomenduotina gerinti neprivilegijuotų ar į atskirtį patekusių kaimynysčių reputaciją, teikiant šioms didesnį dėmesį, skatinant jų vietinę
ekonomiką ar net suteikiant gyventojams galimybes renovuoti būstą. Neprivilegijuotos kaimynystės dažnai pasižymi skurdesniu ar nudėvėtu būsto ūkiu ar
būsto standartais, todėl fizinės aplinkos ar infrastruktūros gerinimas jose leistų konkuruoti bendroje miesto būsto rinkoje. Tobulinant fizinę aplinką ir skatinant socialinį mobilumą, šioms kaimynystėms būtų suteiktas antras šansas.
3. Posovietinio miesto specifinius segregacinius procesus leistų sumažinti
mažesnė paslaugų ir lokalios ekonomikos specializacija, nes ji skatina miesto
kaimynysčių diferenciaciją ir fragmentaciją. Kita vertus, mažinant socialinę
atskirtį svarbiu resursu tampa socialinių ryšių stiprumas ir bendruomenių kūrimosi palaikymas. Nors socialinis kapitalas kartais būna negatyvus ir padeda
akumuliuoti krimonogeninę situaciją, bendruomenės sutelkties ir kaimyniškumo normų palaikymas gali būti efektyvus socialinės politikos instrumentas
sprendžiant vietines problemas mieste.
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CITIZENSHIP AND IDENTITIES IN CONTEMPORARY SOCIETY:
SOCIAL EXCLUSION AND SOCIAL SEGREGATION
IN LITHUANIAN CITIES
Summary
Researchers in this cluster have published numerous studies, have participated in a great
number of research projects and have prepared recommendations on how to reduce
social exclusion and to ensure civic participation and vitality of different social groups.
The project “Social Exclusion in Lithuanian Cities: Forms of Spatial Segregation and
Polarization” that the researchers of this cluster conducted in 2011-2012 uncovered
multi-dimensional and dynamic social exclusion that differed according to different
urban spaces. Differences in socio-demographic and socio-economic composition
of three Lithuanian cities – Vilnius, Kaunas and Klaipėda – allows us to talk of an
increasing level of social differenciation and social exclusion: it is possible to notice
specific socio-demographic segregation according to age and education in all three
towns: oldest and least educated respondents usually reside in so-called old workingclass neighborhoods in Lithuania. These features of socio-spatial segregation
correspond to the general context and trends of post-Soviet city in which income is
less important as a factor of socio-spatial segregation. Another important variable of
social exclusion which is characteristic of societies with market economies is spatial
polarization: significantly more economically well-to-do families live in the Lithuanian
suburbs than in old working-class neighborhoods. It can be argued, although with
some reservations, that urban spaces in contemporary Lithuania increasingly become
agents of complex social exclusion.
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Asmens psichosocialinis funkcionavimas
ir psichologinės jo gerinimo galimybės
organizacijose, ugdymo ir sveikatos
institucijose
doc. dr. Aidas PERMINAS

Įvadas
2012 metais klasterio mokslininkų atlikti tyrimai, kurių tikslas buvo nustatyti
motinystės streso reikšmę vaiko elgesio, emocinių sunkumų kitimui vienerių
metų laikotarpiu. Nustatyti pozityvius asmens pokyčius, susirgus depresija ar
2-ojo tipo cukriniu diabetu, prognozuojančias asmenybės savybes. Nustatyti
psichologines įvairaus amžiaus vairuotojų rizikingo vairavimo stiliaus prielaidas bei vertinimo galimybes. Įvertinti intelektinių gebėjimų ir asmenybės bei
šeimos veiksnių svarbą paauglių mokymosi pasiekimams.

Psichologinių ir elgesio veiksnių, prisidedančių
prie ligos išsivystymo, sveikatos stiprinimo
ir sergančiųjų reabilitacijos sėkmingumo, tyrimai
Šia tema tyrimus atlieka: Antanas Goštautas, Aidas Perminas, Liuda Šinkariova, Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, Rytis Pakrosnis, Viktorija Čepukienė, Ieva Pečiulienė, Gabija Jarašiūnaitė, Birutė Balsevičienė, Brigita Miežienė,
Evelina Viduolienė.
Šia tema atliktas E. Viduolienės ir A. Permino1 tyrimas: motinystės streso
reikšmė vaiko elgesio, emocinių sunkumų kitimui.
Emociniai, elgesio sunkumai ikimokykliniame amžiuje prognozuoja didesnius vaiko sunkumus vyresniame amžiuje (probleminį, rizikingą, agresyvų
elgesį bendraamžių atžvilgiu), kelia sunkumų socialinio funkcionavimo, prisitaikymo, akademinių pasiekimų srityse, trikdo kasdienę veiklą, tokį elgesį
sunku keisti ar kontroliuoti2.
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Tarptautinių tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuva yra viena iš pirmaujančių
šalių, kur pagal tėvų vertinimus vaikai turi daugiausia elgesio ir emocinių sunkumų3.
Vaiką supanti artimiausia aplinka, šeimos nariai turi įtakos jo raidai, sėk
mingam prisitaikymui, gerovei. Ypač ši įtaka svarbi ankstyvaisiais vaiko gyvenimo tarpsniais. Nustatyta, kad egzistuoja abipusis, glaudžiai susijęs ryšys
tarp tėvų patiriamo streso, tėvų elgesio su vaiku bei vaikui kylančių elgesio,
emocinių sunkumų4. Viena efektyviausių vaiko elgesio sunkumų prevencijos
priemonių galėtų būti efektyvus motinystės streso mažinimas. Tai pirmasis tyrimas Lietuvoje, kur vertinamas su motinos vaidmeniu susijęs stresas.
Dauguma tyrimų vertinama vaiko elgesio sunkumų įtaka tėvų stresui, ir
dažniausiai tyrimai atliekami su klinikinių grupių vaikais ir jų tėvais (raidos ar
fizinės negalės vaikais, psichikos sveikatos sutrikimą turinčiais tėvais).
Šio darbo tikslas: įvertinti motinystės streso įtaką 2–5 metų amžiaus normalios raidos vaikų elgesio ir emocinių sunkumų atsiradimui vienerių metų
laikotarpiu.
Kontingentas: 563 2–5 metų amžiaus vaikus auginančios motinos.
Metodai: Motinystės / tėvystės streso klausimynas5 − dažniausiai tokio pobūdžio tyrimuose naudojama ir populiariausia su motinystės / tėvystės vaidmeniu
susijusio streso vertinimo metodika pasaulyje. Ją sudaro Bendra motinystės streso skalė, su vaiko charakteristikomis ir su motinos charakteristikomis susijusio
motinystės streso skalės, stresogeninių įvykių šeimos gyvenime skalė.
Vaiko elgesio aprašas 1,5–56. Klausimyną sudaro Bendra sunkumų skalė,
Internalių, Eksternalių sunkumų skalės, papildomos skalės: Emocingumo, Nerimastingumo / depresijos, Somatinių skundų, Užsisklendimo, Dėmesio sunkumų, Agresyvaus elgesio ir Miego sunkumų.
Rezultatai: Vaiko emocinių sunkumų padidėjimą vienerių metų laikotarpiu prognozuoja žemesnis motinos išsilavinimas, didesnis motinystės stresas,
susijęs su vaiko charakteristikomis ir daugiau stresogeninių įvykių šeimos
gyvenime. Vaiko elgesio sunkumų padidėjimą vienerių metų laikotarpiu prognozuoja moteriška vaiko lytis, mažesnės šeimos pajamos, dažnesnis vaiko
sergamumas, didesnis motinystės stresas, susijęs su vaiko charakteristikomis,
daugiau stresogeninių įvykių šeimos gyvenime per pastaruosius metus.
Siekiant sumažinti vaiko emocinių, elgesio sunkumų paplitimą, rengiant
prevencines ir intervencines programas, reiktų orientuotis ir į motinystės streso lygio mažinimą, motinų kompetencijos kėlimą.
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Subjektyvi gyvenimo kokybė ir gerovė: priežastingumo
ir sąveikos su biopsichosocialiniais veiksniais analizė
Šia tema tyrimus atlieka Loreta Gustainienė, Aistė Pranckevičienė ir Klaudija Pauliukevičiūtė. Vienas iš šiais metais jų atliktų tyrimų – „Sergančiųjų
depresija ir cukriniu diabetu asmenybės savybių ir pozityvaus požiūrio į ligą
sąsajų analizė“7.
Dauguma tyrimų akcentuoja neigiamas traumų ar ligų pasekmes žmogaus
psichikai, taip sudarydami neišsamų ir potencialiai klaidinantį prisitaikymo
prie lėtinės ligos ar trauminio įvykio vaizdą. Bandymas pažvelgti į kitą trauminio įvykio pusę (potrauminis augimas) suteikia galimybę ne tik geriau pažinti
reiškinį, bet ir padėti bėdos ištiktam žmogui įveikti ligą, gerinti psichologinę
savijautą lėtinės ligos atvejais8.
Nėra atsakyti moksliniai klausimai apie ryšius tarp asmenybės savybių,
sociologinių bei demografinių ligonio ypatumų ir pozityvaus požiūrio į ligą9.
Tad šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kurios asmenybės savybės prognozuoja pozityvius asmens pokyčius, susirgus depresija ar 2-ojo tipo cukriniu diabetu
Kontingentas: 119 asmenų, sergančių 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir 87 –
depresija
Metodai: Optimizmas, matuotas gyvenimo orientacijos testu (Life
Orientation Test-Revised (LOT-R))10, Savigarba, matuota Rosenbergo
bendra savigarbos skale (angl. Rosenberg’s Self-Esteem scale)11, Saviveiksmingumas, matuotas bendra saviveiksmingumo skale (angl. General SelfEfficacy Scale)12, Ištvermingumas (angl. hardiness), matuotas atsparumo
skale (angl. Hardy 30 Item Scale)13, Atsparumas (angl. resilience), matuotas greita fizinių ir psichinių jėgų susigrąžinimo skale (angl. Resilience scale)14, Pozityvus požiūris į ligą, matuotas suvoktos naudos klausimynu (angl.
Perceived Benefit Scale)15.
Rezultatai: nustatyta, kad asmenybės savybės labiau prognozuoja pozityvų požiūrį į ligą nei sociodemografiniai rodikliai: cukrinio diabeto grupėje
pozityvų požiūrį į ligą prognozuoja stipresnis gebėjimas atsistatyti ir vyresnis amžius. Tuo tarpu depresijos grupėje pozityvų požiūrį į ligą prognozuoja
vyresnis amžius.
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Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų tabako, alkoholio
ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo,
savižudiško ir kito rizikingo elgesio psichologinių
ir socialinių priežasčių bei pasekmių analizė
ir prevencijos priemonių efektyvumo tyrimai
Šia tema tyrimus atlieka Auksė Endriulaitienė, Ina Pilkauskienė, Rasa Markšaitytė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Laura Šeibokaitė, Aistė Pranckevičienė, Renata Arlauskienė. Atliktas šia tema tyrimas: psichologinės įvairaus amžiaus vairuotojų rizikingo vairavimo stiliaus prielaidos bei vertinimo
galimybės16.
Eismo įvykių bei sužeidimų statistikos svyravimai per pastarąjį dešimtmetį leidžia teigti, kad didelio avaringumo priežastys Lietuvoje nėra iki
galo išsiaiškintos, o priemonės, naudojamos avarijų skaičiui sumažinti, nepakankamos. Kadangi Lietuva yra tarp labiausiai nesaugių Europoje šiuo
požiūriu valstybių, Vyriausybė patvirtino Valstybinę saugaus eismo plėtros
2011–2017 m. programą, kuri siekia sumažinti žuvusių ir sunkiai sužeistų
eismo dalyvių Lietuvoje skaičių.
Nors vairavimas yra kompleksinė veikla, tiek moksliniuose tyrimuose, tiek
rengiant vairuotojus, tiek vertinant vairavimo gebėjimus esminis dėmesys skiriamas pavieniams kintamiesiems. Todėl tyrimai menkai paaiškina vairuotojų
rizikingo elgesio kelyje priežastis, o vairuotojų rengimas ir vertinimas apsiriboja kelių eismo taisyklių žiniomis ir konkrečių manevravimo įgūdžių įgijimu.
Vertinant pasirengimą vairuoti automobilį ignoruojamos asmens psichologinės charakteristikos bei eismo saugumo nuostatos, kurios gali būti nelaimingų
atsitikimų kelyje prielaidos.
Nors su vairavimu susijusių asmens psichologinių charakteristikų įvertinimas
turi tradicijas užsienio šalyse, vienareikšmiškų atsakymų, kas nulemia vairuotojo pasirengimą saugiai vairuoti bei kaip jį objektyviai įvertinti, vis dar nėra17.
Išsamaus ekologiškai validaus paaiškinančio modelio vis dar nesukurta.
Todėl mokslininkų grupės 2012 metais atlikti moksliniai tyrimai atliepia
poreikį toliau moksliškai tirti galimas psichologines vairuotojų rizikingo bei
saugaus vairavimo prielaidas bei sudaryti kiek įmanoma objektyvesnį šių prielaidų įvertinimo instrumentą18. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti psichologines įvairaus amžiaus vairuotojų rizikingo vairavimo stiliaus prielaidas bei
vertinimo galimybes.
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Mokslinis įvairaus amžiaus vairuotojų psichologinių charakteristikų svarbos rizikingam vairavimui pagrindimas gali padėti suprasti praktikoje naudojamų prevencinių priemonių neefektyvumo priežastis bei prisidėti prie nacionalinės eismo saugumo strategijos įgyvendinimo.
2012 metais buvo tyrinėjamos trys skirtingos vairuotojų grupės: jauni vairuotojai (18–29 m.) – 470 tiriamųjų; profesionalūs vairuotojai – 166 tiriamieji
bei vyresnio amžiaus vairuotojai (50–76 m.) – 85 tiriamieji.
Tyrime naudoti klausimynai, apimantys šias metodikas: Vairuotojų elgesio
klausimynas19, „Penketo svarbiausių“ bruožų klausimynas20; Polinkio rizikuoti
skalė21, Agresyvumo skalė22, Barrat Motorinio impulsyvumo skalė, Rosenberg
savigarbos skalė23, Adelaidės vairavimo saviveiksmingumo skalė24, M. Ro
keach25 vertybinių orientacijų klausimynas, Iversen ir Rundmo26 Požiūrio į
eismo saugumą skalė, Nepažeidžiamumo iliuzijos skalė27, Gebėjimo teisingai
įvertinti rizikos tikimybę skalė28, Motyvų rizikingai vairuoti skalė29, Potencialios
įtakos vairuotojo rizikingam elgesiui klausimynas30, Atsparumo bendraamžių
įtakai skalė31, Jautrumo paskatinimui ir bausmei skalė32. Taip pat rizikingo vairavimo stiliui įvertinti buvo naudojami jaunų vairuotojų vairavimo simuliatoriuje rodikliai (vidutinis greitis, manevravimas, avarijos). Profesionalių vairuotojų
grupėje buvo vertinama jų darbo motyvacija33 bei saugumo klimatas organizacijoje34, o vidutinio ir vyresnio amžiaus vairuotojų grupių tyrime buvo naudotos
kognityvines bei motorines charakteristikas įvertinančios užduotys (kelio paieškos testas, vizualinės paieškos užduotis bei motorikos testai).
Gauti rezultatai leidžia teigti, kad vairuotojo asmenybės bruožai yra svarbūs numatant polinkį rizikingai vairuoti tiek jaunų, tiek profesionalių vairuotojų grupėje. Jaunų vairuotojų grupėje jie yra svarbesni nei gebėjimas atsispirti
bendraamžių įtakai, o profesionalių vairuotojų grupėje jie yra svarbesni nei
darbo motyvacija ar saugumą akcentuojantis klimatas organizacijoje.
Labiau išreikšta ekstraversija ir mažiau išreikštas sutariamumas prognozavo dažnesnius vairavimo taisyklių pažeidimus tarp jaunų vyrų, o mažiau
išreikštas sutariamumas bei sąmoningumas prognozavo didesnį polinkį į vairavimo pažeidimus tarp jaunų moterų. Profesionalūs vairuotojai, kurie pasižymėjo aukštesne ekstraversija, sutariamumu, sąmoningumu bei mažesniu neurotiškumu, buvo linkę mažiau rizikingai vairuoti nei pasižymintys emociniu
nestabilumu ar labiau išreikštu atvirumu patirčiai.
Jaunų vairuotojų vyrų rizikingą vairavimą gali padėti numatyti teigiamos
nuostatos į pavojingą vairavimą, vidiniai vairavimo motyvai bei didesnis jau-
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trumas paskatinimams vairuojant. Tuo tarpu jaunų moterų rizikingą vairavimą gali padėti numatyti teigiamos nuostatos į pavojingą vairavimą, vidiniai
vairavimo motyvai bei didesnis jautrumas bausmėms.
Taip pat gauti rezultatai atskleidė, jog Lietuvoje naudojamos eismo saugumą
skatinančios reklamos reikšmingai nekeičia jaunų žmonių rizikingo vairavimo
ketinimų, nors moterys yra labiau linkusios keisti savo ketinimus į saugesnius.
O preliminarūs tyrimo rezultatai vyresnių vairuotojų grupėje leidžia teigti, jog
vyresnio amžiaus vairuotojai dažniau patiria vairavimo sunkumus nei vidutinio amžiaus vairuotojai, ir šie sunkumai gali būti prognozuojami pagal klaidas
vykdant vizualinės paieškos užduotis bei nesklandumus atliekant motorines
užduotis.

Įvairaus amžiaus asmenų psichosocialinės raidos,
adaptacijos, mokymo(-si) proceso efektyvumo
ir juos nulemiančių socialinių bei kognityvinių veiksnių
analizė
Šia tema tyrimus atlieka Roy Max Kern, Albina Kepalaitė, Visvaldas Legkauskas, Jurga Misiūnienė, Jolita Jonynienė, Šarūnė Magelinskaitė.
Atliktas šia tema J. Misiūnienės ir B. Grigaitės tyrimas35: intelektinių gebėjimų ir asmenybės bei šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje.
Intelekto, gabumų tyrimai nėra nauja tema psichologijoje, tačiau analizuojant mokslinių tyrimų rezultatus galima pastebėti, kad iki šiol nėra vieningo
požiūrio į intelektinių gebėjimų ir įvairių veiksnių svarbą, lemiančią pasiekimus akademinėje veikloje.
Tyrimuose nagrinėjamas įvairių veiksnių poveikis bendrajam intelektui,
kurį sudaro gabumai, neatsieti nuo išmokimo ir kultūros įtakos, be atsakymo paliekant klausimą, koks yra įgimtų intelektinių gebėjimų, kaip potencialo
siekti rezultatų, ryšys su pasiekimais. Ieškodami galimybių atskirti intelektinius gebėjimus nuo pasiekimų akademinėje veikloje, užsienio tyrinėtojai vis
dažniau laikosi hierarchinio požiūrio į intelekto struktūrą ir domisi fluidinio
ir kristalizuoto intelekto tyrinėjimais. Literatūroje pripažįstama, kad fluidinis
ir kristalizuotas intelektas nepakankamai apibrėžti konstruktai, todėl išlieka
aktualia intelekto tyrinėjimų sritimi36. Šis darbas papildo fluidinio ir kristali-
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zuoto intelekto tyrinėjimus, kuriuose analizuojama jų svarba mokymosi pasiekimams ir pokyčiai gyvenimo eigoje.
Veiksniai, kurių svarba analizuojama darbe, įtraukti į tyrimą remiantis Diferenciniu gabumų-talentingumo modeliu37. Šiame modelyje teigiama, kad
nepriklausomai nuo lygio intelektinių gebėjimų realizavimo akademinėje
veikloje, procesas priklauso nuo vidinių ir išorinių veiksnių. Vidiniams veiksniams, apibūdinantiems patį besimokantį asmenį, priskiriamos jo fizinės ir
psichologinės savybės, tarp jų fizinė sveikata, asmenybės bruožai, elgesio savybės ir pan. Išoriniai veiksniai apibūdina aplinką, kurioje vyksta mokymasis: tai
visuomenės politika, mokyklos bei šeimos psichologinis klimatas, mokytojų,
tėvų ir bendraamžių požiūris į gabumus, reikšmingi įvykiai ir kita. Tyrimų
apžvalga atskleidžia, kad mokslininkų dėmesio dažniausiai sulaukia motyvacijos, priklausančios vidinių veiksnių grupei, ir mokyklos aplinkos, priskiriamos išorinių veiksnių grupei, svarba intelektui ir mokymosi pasiekimams. Šio
tyrimo rezultatai reikšmingai papildo mokslines žinias apie mažiau ištyrinėtų
asmenybės (kontrolės lokuso, bendrųjų interesų, bendrojo saviveiksmingumo
bei savęs vertinimo akademinėje veikloje) ir šeimos (abiejų tėvų išsilavinimo,
nuomonės apie vaiko ir savo paties gabumų lygį bei pasitenkinimo mokymosi
pasiekimais) veiksnių svarbą paauglių pasiekimams akademinėje veikloje.
Literatūros analizė atskleidė, kad nėra vieningo požiūrio į intelekto raidą. Intelektą suprantant kaip bendrąjį veiksnį ir išreiškiant jį standartizuotu
intelekto koeficientu, teigiama, kad intelektas yra statinis konstruktas, nepriklausantis nuo amžiaus. Dinaminis požiūris į intelektą pripažįsta fluidinio ir
kristalizuoto intelekto pokyčius per gyvenimą. Užsienyje atliekami ilgalaikiai
intelekto tyrimai38, tačiau tai sudėtinga ir daug išteklių reikalaujanti užduotis.
Šis tyrimas yra pirmasis bandymas įvertinti paauglių fluidinio ir kristalizuoto
intelekto pokyčius bei analizuoti su jais susijusius veiksnius. D. J. Matthews ir
kt.39 teigia, kad intelektinių gebėjimų raidą paauglystėje tirti veiksmingiausia
tyrimų, kurių metu intelekto matavimai organizuojami nedideliu tarpu vienas
po kito, metu. Dėl šios priežasties fluidinio ir kristalizuoto tyrimo pokyčiams
paauglystėje tirti pasirinktas tęstinis tyrimas su dviem intelekto matavimais 15
mėnesių laikotarpiu.
Tyrime analizuojamos ne atskirų veiksnių sąsajos su pasiekimais, bet siekiama kurti asmenybės ir šeimos veiksnių svarbos intelektinių gebėjimų realizavimui akademinėje veikloje modelį, jungiant veiksnius, kurių svarbą patvirtina tyrimo duomenų analizė.
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Tęstinis fluidinio ir kristalizuoto intelekto pokyčių paauglystėje tyrimas
svarbus empiriniam dinaminio požiūrio į intelekto raidą ir R. B. Cattell40 investavimo teorijos teiginio, apie fluidinio ir kristalizuoto intelekto augimą paauglystėje, pagrindimui.
Kontingentas: 441 16–17 metų paauglys ir 816 jų tėvų.
Metodai: Intelekto struktūros testas41, Eksternališkumo-internališkumo
skalė42, Bendrųjų interesų skalė43, Bendrojo saviveiksmingumo skalė44, Bendroji mokymosi pasiekimų ir gebėjimų autokoncepcijos skalė45, Atskirų mokomųjų dalykų autokoncepcijos tinklelio skalė46, klausimynas tėvams buvo
sudarytas specialiai šiam tyrimui, siekiant rinkti informaciją apie šeimos su
intelektinių gebėjimų realizavimu akademinėje veikloje susijusius veiksnius,
dokumentų analizė.
Nustatyta, kad aukštesnis mergaičių savęs vertinimas akademinėje veikloje
ir aukštesnis tėvų išsilavinimas yra reikšmingai susiję su aukštesniu kristalizuotu intelektu. Aukštesnis mergaičių savęs vertinimas akademinėje veikloje
ir matematikoje, žemesnis bendrasis saviveiksmingumas, aukštesnis tėvų išsilavinimas, tėvų nuomone aukštesni vaiko gabumai ir didesnis tėvų pasitenkinimas vaiko mokymosi rezultatais yra reikšmingai susiję su aukštesniais mokymosi pasiekimais.
Asmenybės ir šeimos veiksnių svarba berniukų kristalizuotam intelektui
nestebima. Didesnis tėvų pasitenkinimas vaiko mokymosi pasiekimais reikšmingai susijęs su aukštesniais berniukų mokymosi pasiekimais.
Remiantis teorinėmis prielaidomis buvo tikimasi, kad kristalizuotas intelektas priklauso nuo išmokimo, buvo kelta prielaida, kad tarp kristalizuoto intelekto ir mokymosi pasiekimų egzistuoja abipusė priklausomybė.
Nustatyta, kad kristalizuotas intelektas svarbus mokymosi pasiekimams,
bet pastarieji nesvarbūs kristalizuotam intelektui. Kristalizuotas intelektas yra
ne gebėjimų realizavimo pasekmė, bet mokymosi pasiekimų lygį nulemiantis
intelektinis veiksnys.
Lytis ir palankesni asmenybės bei šeimos veiksniai nesusiję su žymesniais
16–17 metų paauglių fluidinio ir kristalizuoto intelekto pokyčiais 15 mėnesių
laikotarpiu, tačiau vyriška lytis ir palankesni asmenybės veiksniai (aukštesnis
savęs vertinimas akademinėje veikloje ir matematikoje) susiję su aukštesniu
16–17 metų paauglių fluidiniu intelektu abiejų intelekto testavimų metu, o
aukštesnis savęs vertinimas akademinėje veikloje susijęs su aukštesniu kristalizuotu intelektu abiejų testavimų metu.
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Psychosocial functioning of an individual,
and psychological possibilities of its improvement
in organizational, educational and health care
settings
Summary
The article reviews research carried out within the scientific cluster “Psychosocial
functioning of an individual and opportunities of its psychological development in
organizational, educational and health care settings”. In the paper findings of research
implemented within the cluster during the year of 2012 are presented:
• The importance of maternal parenting stress for change of child behavioral
and emotional difficulties’
• Relationship between positive attitude toward illness and personality characteristics among depression and diabetes patients
• Risky driving behavior of different age drivers: psychological predictors and
assessment possibilities
• The importance of the intellectual abilities along with personal and family
factors on the achievements in academic activity of adolescents.
• Subordinates’ approach of leadership effectiveness: the importance of personality traits, social perception characteristics and conditions of the evaluation
• Workplace bullying: Significance of organizational, psychological factors and
lifestyle as a moderator
• The significance of psychological, social and academic environmental factors
for doctoral students’ professional identity expression

199

Asmens psichosocialinis funkcionavimas
ir psichologinės jo gerinimo galimybės
organizacijose, ugdymo ir sveikatos
institucijose: Žmogiškųjų išteklių valdymo
psichologinė analizė bei ekonominės
gerovės psichologinių prielaidų tyrimai
doc. dr. Aidas PERMINAS

Įvadas
2012 metais klasterio tema „Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologinė analizė bei ekonominės gerovės psichologinių prielaidų tyrimai“ atlikti tyrimai,
kurių tikslas buvo atsižvelgiant į vertinimo sąlygas, nustatyti vertintojų asmenybės bruožų ir socialinio suvokimo charakteristikų svarbą atsirandantiems vadovavimo efektyvumo įvertinimo skirtumams, atskleisti svarbiausius veiksnius, susijusius su patyčiomis darbe, bei nustatyti gyvenimo
stiliaus, kaip moderatoriaus, įtaką sąsajoms tarp organizacinių ir psichologinių veiksnių bei patyčių darbe skirtinguose organizacijos lygmenyse. Atlikus
mokslinės literatūros analizę, identifikuoti veiksnius, lemiančius profesinį
identitetą doktorantūros studijose.
Tyrimus šia tema atlieka Roy Max Kern, Auksė Endriulaitienė, Loreta
Bukšnytė-Marmienė, Aurelija Stelmokienė, Milda Astrauskaitė, Kristina Kovalčikienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė.
2013 metais A. Stelmokienės ir A. Endriulaitienės1 atliko tyrimą „Pavaldinių požiūris į vadovavimo efektyvumą: asmenybės bruožų, socialinio suvokimo charakteristikų ir vertinimo sąlygų svarba.
Problema. Darbuotojai yra individualūs, vertindami tą patį vadovą dažnai
pastebi skirtingus aspektus ir pateikia skirtingus vadovavimo efektyvumo vertinimo rezultatus. Todėl aiškios, struktūruotos vadovavimo efektyvumo ver-
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tinimo sistemos sukūrimas palengvintų žmogiškųjų išteklių srities specialistų
darbą formuluojant išvadas apie vadovo efektyvumą, teikiant grįžtamąjį ryšį
bei inicijuojant reikalingus pokyčius.
Kuriant vadovavimo efektyvumo vertinimo, atliekamo pavaldinių, sistemą,
svarbu kalbėti ne tik apie ką bei kaip bus klausiama vertinant vadovą, bet ir kas
bei kokie yra tie vertintojai, pateikiantys skirtingus vertinimo rezultatus.
Tiek teoretikai, tiek praktikai šiuo metu susidomėję vadovavimo efektyvumo vertinimo sąlygomis bei vertinimo rezultatų nestabilumu ir jį paaiškinančių veiksnių analize. Vis dėlto analizuojant vadovavimo efektyvumo vertinimą
literatūroje, dažniausiai apsiribojama vienu teoriniu požiūriu (kuriuo konkrečiai, priklauso nuo istorinio laikotarpio)2.
Pasigendama platesnio ir įvairesnio vadovavimo efektyvumo vertintojų
psichosocialinių charakteristikų tyrimų spektro3.
Nors skirtingų metodų panaudojimas įvardijamas kaip būtinas kuriamai
teorijai / sistemai pagrįsti ir pageidautinas visuose šiuolaikiniuose tyrimuose,
jų sintezės vadovavimo tyrimuose trūksta4.
Šiame darbe pristatomas kompleksinis pavaldinių atliekamas vadovavimo
efektyvumo vertinimas (remiantis skirtingais teoriniais efektyvaus vadovo kriterijais – elgesio teorija ir transformacinio vadovavimo požiūris bei pritaikytais metodais – aprašomasis tyrimas ir kvazi eksperimentas) bei analizuojami
jo rezultatų skirtumus nulemiantys psichosocialiniai veiksniai (išskiriant konkrečių veiksnių – asmenybės bruožai ir socialinio suvokimo charakteristikos
bei jų grupių integruotą poveikį).
Šio darbo tikslas – atsižvelgiant į vertinimo sąlygas, nustatyti vertintojų
asmenybės bruožų ir socialinio suvokimo charakteristikų svarbą atsirandantiems vadovavimo efektyvumo įvertinimo skirtumams.
2010–2011 m. atliktame tyrime dalyvavo 505 tiriamieji (40 proc. vyrų ir 60
proc. moterų) – 20 skirtingo dydžio padalinių (nuo 10 iki 50 narių) darbuotojai, turintys tiesioginį vadovą, iš 13 įvairaus pobūdžio organizacijų. Tyrime
buvo derinami du dizainai: aprašomasis (diagnostinis) ir kvazi eksperimentinis.
Kvazi eksperimentui atlikti buvo pasirinktas dviejų grupių planas su matavimu
tik po poveikio (kai nepriklausomas kintamasis yra skirtingi scenarijai tiriamiesiems, kuriuose manipuliuojama vadovo vadovavimo efektyvumu: aukštas,
žemas). Darbuotojai vertino padalinių vadovus, tarp kurių 11 (55 proc.) moterų ir 9 (45 proc.) vyrai, bei stimulinėje situacijoje aprašytus vadovus (jų lytis
buvo ta pati kaip ir vertintojų realaus padalinio vadovo lytis).
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Tyrime naudoti klausimynai: NEO FFI5, Socialinės identifikacijos klausimynas6, suvokiamas vadovo prototipiškumas vertintas Vieno teiginio grafine
skale7, Modifikuotas vadovavimo efektyvumo klausimynas8 ir Bendroji transformacinio vadovavimo skalė9, kai vertintojų buvo prašoma pateikti nuomonę
apie savo realų padalinio vadovą bei apie įsivaizduojamą, aprašytą scenarijuje.
Gauti šie rezultatai:
Pavaldinių socialinio suvokimo charakteristikos ir asmenybės bruožai paaiškina vadovavimo efektyvumo vertinimo tendencijas.
Nepriklausomai nuo vertinimo sąlygų vadovavimo efektyvumo vertinimo
rezultatus labiausiai lemia vadovo prototipiškumas. Kuo labiau vertinamas vadovas atitinka turimą idealą, tuo vadovavimo efektyvumo vertinimo rezultatai
aukštesni.
Pavaldiniams vertinant realaus vadovo vadovavimo efektyvumą, aukštesnius vertinimo rezultatus lemia socialinio suvokimo charakteristikos (stipresnė socialinė identifikacija su grupe ir aukštesnis vadovo prototipiškumas), o
asmenybės bruožų (didesnis sutariamumas, ekstraversija ir sąmoningumas)
poveikis pasireiškia tik per stipresnę socialinę identifikaciją su grupe, kuri susijusi su didesniu vertinamo vadovo atitikimu turimam idealui.
Pavaldiniams vertinant eksperimento scenarijuje aprašytų vadovų vadovavimo efektyvumą, pasireiškia ir tiesioginis asmenybės bruožų poveikis
vertinimo rezultatams (žemas sąmoningumas susijęs su efektyviai darbą atliekančio vadovo nuvertinimu, žemas sutariamumas – su neefektyviai darbą
atliekančio vadovo pervertinimu). Menkas atvirumas patyrimui efektyvaus ir
neefektyvaus vadovų vadovavimo efektyvumo vertinimo rezultatus lemia per
prototipiškumo (vadovo atitikimą turimam idealui) veiksnį. Silpnesnė socialinė identifikacija su grupe kaip tarpininkas tarp asmenybės bruožų (mažesnis
sutariamumas ir ekstraversija) ir mažesnio vadovo prototipiškumo veikia tik
scenarijuje aprašyto efektyviai darbą atliekančio vadovo nuvertinimo atveju.
R. M. Kern ir M. Astrauskaitė atliko tyrimą „Organizacinių ir psichologinių
veiksnių sąveikos reikšmė patyčioms darbe ir gyvenimo stilius kaip šios sąveikos moderatorius“.
Problema: Remiantis individualiosios psichologijos teorijos pradininku
A. Adler10, sėkmingas įsitvirtinimas darbo aplinkoje yra viena iš trijų svarbiausių žmogaus gyvenimo užduočių kartu su šeimyniniais ryšiais ir bendruomeniniu gyvenimu. Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimai patvirtina,
kad darbo veikla bei darbo aplinka užima didelę asmens gyvenimo dalį, daro
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įtaką sveikatai ir emocinei būsenai11. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio
tyrėjai skiria sąsajų tarp darbinės veiklos bei psichologinės-fiziologinės sveikatos įvertinimui12. Psichologinis smurtas darbe dažnai vertinamas kaip vienas
svarbiausių stresogeninių darbo aplinkos veiksnių, dėl šios priežasties tyrėjai
jam siūlo teikti išskirtinį dėmesį13.
Patyčių darbe tyrimai nuolatos įgyvendinami Skandinavijos šalyse14. Daug
dėmesio skiriama reiškinio priežasčių analizei: tyrinėjama darbo aplinka, vadovavimo ypatumai, analizuojama patyčių darbe aukos asmenybė. Vis dėl to,
trūksta tyrimų, integruojančių įvairius individualius ir situacinius reiškinius į
kompleksišką modelį, remiantis konkrečiomis teorinėmis paradigmomis.
Metodai: NAQ-R – Neigiamų poelgių klausimynas15, BASIS-A – Gyvenimo
stiliaus klausimynas16, GTL – Bendroji transformacinio vadovavimo skalė17,
DUTCH – Konfliktų valdymo instrumentas18, SIMPH – Trumpas psichosocialinių rizikos veiksnių nustatymo klausimynas19.
Kontingentas: iš viso tyrime dalyvavo 402 respondentai iš dviejų miestų
(Vilniaus ir Kauno), atstovaujantys dvi homogeniškas organizacijas, priklausančias paslaugų sektoriui.
Rezultatai. Reikšmingiausi su patyčiomis darbe susiję veiksniai identifikuoti tyrimo metu: transformacinė lyderystė, darbo kiekis ir tempas, visuomeniškumas ir atsargumo poreikis. Atsargumo poreikis statistiškai reikšmingai
moderuoja ryšius tarp darbo kiekio ir tempo bei patyčių darbe. Tarpklasinė
koreliacija tarp skirtingų miestų darbuotojų lygi nuliui, todėl priklausymas
skirtingų miestų padaliniams nepaaiškina duomenų, pastarojo tyrimo analizė
nesiskiria skirtinguose lygmenyse.
K. Kovalčikienės ir L. Bukšnytės-Marmienės atliekamas tyrimas: Psichologinių, socialinių ir akademinės aplinkos veiksnių reikšmė trečiosios studijų
pakopos (doktorantūros) studentų profesinio identiteto raiškai.
Siekiant įvertinti Lietuvos doktorantų psichologinių, socialinių ir akademinės aplinkos veiksnių svarbą jų profesinio identiteto raiškai, atlikta mokslinės
literatūros apžvalga atskleidė šios tematikos aktualumą ir problematiką. Pirma,
Lietuvoje mažai yra atlikta profesinio identiteto tyrimų, o doktorantų profesinės identifikacijos tyrimai yra nauja tema šalies kontekste; antra, dauguma
pasaulyje atliktų šios tematikos mokslinių darbų yra teorinio pobūdžio, analizuojant profesinio identiteto turinį ir jo konstravimo principus; trečia, didžioji
dalis atliktų empirinių tyrimų yra kokybiniai, kuriais norima suprasti profesinės identifikacijos procesą; ketvirta, vyrauja edukologijos mokslo perspekty-
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va, stokojama kompleksinių tyrimų, nukreiptų į psichologinių charakteristikų
poveikį profesinio identiteto raškai; galiausiai, penkta, iki šiol nėra atskleista,
kokie psichologiniai veiksniai lemia, kad doktorantas susitapatina su vienu
ar kitu profesiniu vaidmeniu ir suvokia arba ne savo profesinį identitetą. Kadangi profesinis identitetas gali būti paaiškintas asmens vidiniais bei išoriniais
veiksniais, atlikta mokslinės literatūros analizė leido identifikuoti veiksnius,
lemiančius profesinį identitetą doktorantūros studijose.
Psichologiniai veiksniai yra mažiausiai tyrinėta, bet kone svarbiausia veiksnių grupė, turinti didžiausią reikšmę doktorantų profesiniam identitetui. Asmenybės savybės gali tapti aktualia studento profesinės identifikacijos studijų kryptyje kliūtimi20, turi reikšmę karjeros sėkmei21 ir profesinės veiklos
sėkmei22. Nustatyta, kad dvi savybės, labiausiai charakterizuojančios žmogų
profesinėje veikloje, yra sąžiningumas ir neurotizmas23. Mąstymo stiliai taip
pat yra svarbūs psichologiniai veiksniai, galintys turėti reikšmės doktoranto
profesiniam identitetui, kadangi mąstymo stiliai turi reikšmės studentų akademiniams pasiekimams24.
Socialiniai veiksniai susilaukė daugiausia tyrėjų dėmesio doktorantų profesinio identiteto tematikoje akcentuojant, kad socialiniai santykiai vaidina svarbų vaidmenį doktoranto profesinės identitifikacijos procese25 bei turi reikšmę
profesinio identiteto suvokimui26, kadangi socialiniai tinklai gali tarnauti kaip
profesinio identiteto konstravimo mechanizmai27. Literatūroje pabrėžiama
mokslinio vadovo, kaip svarbiausio asmens, reikšmė doktoranto sėkmei28 ir
profesinio identiteto formavimuisi29. Doktoranto tyrimų produktyvumui bei
profesinio identiteto formavimuisi turi reikšmę mokslinės bendruomenės palaikymas30, darbdavio palaikymas31 bei šeimos ir draugų palaikymas32.
Akademinės aplinkos veiksniai taip pat turi reikšmės doktorantų profesinės identifikacijos procesui. Skirtingų studijų programų studentų profesinė
identifikacija skiriasi dėl programos ypatumų33. Programos organizavimas ir
struktūra nubrėžia gaires doktoranto saviraiškai34 bei vidinio profesionalumo
formavimuisi35. Be akademinių disciplinų kultūros, kitas reikšmingas kintamasis doktorantų profesinės identifikacijos procese yra darbo sąlygos arba
doktorantų darbo aplinka36.
Be jau čia minėtų psichologinių, socialinių ir akademinės aplinkos veiksnių,
doktoranto sociodemografinės charakteristikos: lytis37, metai doktorantūros
programoje38, tėvų ar sutuoktinio / partnerio išsilavinimas39 ir darbinė patirtis40
taip pat turi reikšmės doktoranto profesinio identiteto formavimuisi ir raiškai.
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Taigi atlikta mokslinės literatūros analizė leido identifikuoti veiksnius,
lemiančius profesinį identitetą doktorantūros studijose. Šių veiksnių identifikavimas atskleidžia poreikį bei suteikia galimybes empiriškai patikrinti šių
veiksnių vertę doktoranto profesiniam identitetui. Kompleksinis šių veiksnių
integravimas į vientisą modelį būtų reikšmingas indėlis ne tik į Lietuvos, bet ir
pasaulio mokslą. Pragmatiniu požiūriu, tai gali padėti išvengti tokių problemų
kaip padidėjęs ne laiku ginamų disertacijų skaičius bei studentų nubyrėjimas
doktorantūros programose41, nes doktorantų (ne)išlaikymas labai brangiai
kainuoja aukštosioms mokykloms42 ir gali turėti įtakos studentų asmeniniam
gyvenimui (pvz., ateities sėkmei darbo rinkoje) bei socialines pasekmes visuomenei (pvz., talentingi vadovai, novatoriški tyrėjai, produktyvūs mokslininkai)43. Galiausiai, profesinis identitetas yra esminė sėkmingos karjeros sąlyga,
o doktorantūros studijos yra laikas, kai prasideda mokslininko formavimo(si)
procesas44 ir įgyjami priklausymo akademinei bendruomenei įpročiai45, todėl
profesinis identitetas gali ir turi būti paveikus ugdymo elementams46.
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Psychosocial functioning of an individual,
and psychological possibilities of its improvement
in organizational, educational and health care
settings: Psychological analysis of human resource
management and investigation into psychological
incentives of economical well-being
Summary
Findings of research implemented within the cluster “Psychosocial functioning of
an individual and opportunities of its psychological development in organizational,
educational and health care settings” during the year of 2012 are presented in the
present paper. More specifically, the paper address the results of research implemented
under the theme of “Psychological analysis of human resource management and
investigation into psychological incentives of economical well-being”. Under the latter
theme the following research was carried out:
• Subordinates’ approach of leadership effectiveness: the importance of personality traits, social perception characteristics and conditions of the evaluation
• Workplace bullying: Significance of organizational, psychological factors and
lifestyle as a moderator
• The significance of psychological, social and academic environmental factors
for doctoral students’ professional identity expression

EUROPOS VIEŠOJI ERDVĖ:
LYGINAMIEJI ŽINIASKLAIDOS IR ŽURNALISTIKOS
KULTŪRŲ TYRIMAI
prof. dr. Auksė BALČYTIENĖ
dr. Aušra VINCIŪNIENĖ

ĮVADAS: KINTANTIS ŽINIASKLAIDOS VAIDMUO IR NAUJI TYRIMŲ
KLAUSIMAI RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE
Europos viešoji erdvė, kaip tyrimo objektas, bei europėjimo procesai plačiąja
prasme yra įdomus bei aktualus tarptautinių tyrimų laukas politologams, sociologams, žiniasklaidos bei žurnalistikos tyrėjams. Jame išryškėja tiek globalios (viršnacionalinės), tiek ir nacionalinės politinės, pilietinės, žurnalistinės,
kt. kultūros bruožai. Iš vienos pusės, turime galimybę stebėti bei analizuoti,
kaip europėjimo procesai keičia skirtingų šalių visuomeninio bei politinio gyvenimo realijas, paveikia nusistovėjusias struktūras, galios santykius. Iš kitos
pusės, atsiveria unikalus šansas naujai įvertinti bei atskleisti, kaip tam tikrame
(šalies, regiono) kontekste susiformavusios tradicijos, įpročiai bei kultūriniai
dalykai nulemia tokių procesų pobūdį bei rezultatą. Europos politinės komunikacijos ir žurnalistinių kultūrų tyrimų, į kuriuos yra įsitraukę klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ žiniasklaidos bei politinės komunikacijos tyrėjai1, lauke paskutiniaisiais metais iškilo naujų tyrimo
klausimų – daug jų yra susiję su interaktyviosios komunikacijos įsitvirtinimu
ir užsimezgančiais naujais politinio ir pilietinio dalyvavimo būdais. Buvo pastebėta, kad visa tai stipriai paveikė ne tik perduodamų pranešimų pobūdį ir
mastą, bet ir gerokai pakoregavo Europos politinės komunikacijos procesuose
dalyvaujančių veikėjų (politikų, žiniasklaidos profesionalų, paprastų piliečių)
vaidmenis.
Iš tiesų, informacijos ir komunikacijos technologijų plėtra yra viena pagrindinių charakteristikų, apibūdinančių socialinius, kultūrinius, ekonominius, politinius XXI amžiaus procesus. Fundamentalūs kaitos procesai turi
įtakos ir žiniasklaidos sričiai – neišvengiama transformacijų, atsiranda nauji
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komunikacijos proceso veikėjai, kinta kasdieninio naujienų vartojimo įpročiai.
Keičiantis kūrėjo ir auditorijos santykiams, nebelieka pasyvaus žiūrovo ar skaitytojo – visi galiausiai tampame daugiau ar mažiau aktyviais vis globalesnio informacijos lauko veikėjais2. Keičiasi ir žiniasklaidos turinys, jos konstruojamų
pranešimų pobūdis – viešojoje erdvėje vis daugiau susitelkiama ties pramoginio žanro turiniu, o rimtoji žurnalistika tarsi nuslysta į paraštes. Socialinių
reiškinių tyrėjams vis sunkiau įvardinti, apibrėžti, suklasifikuoti ir galiausiai
aprašyti sudėtingus viešojo gyvenimo reiškinius, įvertinti visus labai sparčią
kaitą, daugybines socialines ir kultūrines viešojo gyvenimo transformacijas sąlygojančius veiksnius. Todėl pastaruoju metu itin aktualūs tampa naujų technologijų poveikio (Europos) demokratinei viešajai erdvei ir politiniam dalyvavimui svarstymai bei tyrimai3, kurie parodo, kaip naujosios technologijos
ir interaktyvi komunikacija veikia piliečių dalyvavimą, jų įsitraukimo į viešąjį
gyvenimą motyvus, politikos reprezentacijas viešojoje erdvėje – tiek oficialiojoje, kurią kuria ir palaiko masinė žiniasklaida (tradicinė spauda, televizija, interneto naujienų portalai), tiek ir alternatyvioje, spontaniškai užsimezgančioje
virtualiose socialinėse medijose ir neformaliuose skaitytojų tinkluose.
Visa tai klasterio mokslininkus paskatino imtis iki šiol mažai analizuotų
aspektų bei toliau gilintis į skirtingų Europos žiniasklaidos sistemų bei žurnalistinių kultūrų pažinimą, ypatingai daug dėmesio sutelkiant į Rytų ir Vidurio
Europos (RVE) regioną, kuris vis dar lieka neatpažintas tiek savos, negausios
akademinės bendruomenės, tiek ir iki šiol mažai susidomėjo sukeliantis Vakarų mokslininkams. Per paskutiniuosius du dešimtmečius jaunos demokratijos
šalyse RVE buvo atliekami įvairiausi tyrimai, svarstyta apie galimybes sukurti
teorinių šių šalių visuomenės ir žiniasklaidos transformacijas aiškinančių modelių. Visgi tik pastaraisiais metais imama sutarti, jog žurnalistinės kultūros
modeliai yra labai skirtingi, įvairūs bei daugiasluoksniai. Dar daugiau, Vakarų
tradicijos žurnalistika taip pat nėra vienalytė, čia nemažiau sunku apibrėžti,
įvardinti vienintelį egzistuojantį profesinius standartus atitinkantį žurnalistikos modelį. Tiesą sakant, žurnalistiniai profesiniai standartai gali būti įvardinti
kaip apibrėžiantys tam tikrą profesinės veiklos principų rinkinį. Kita vertus, sykiu suvokiama, jog žurnalistikos profesionalėjimas – tai procesas, siekinys šių
profesinių standartų link. Net ir senas demokratijos tradicijas puoslėjančiose
šalyse žurnalistika nėra priartėjusi prie šiuose standartuose įtvirtintų idealų –
pavyzdžiui, objektyvumo ar nepriklausomybės. Todėl šių dienų RVE realijų
tyrimuose siekiama analizuoti kontekstinius (kultūrinės) aplinkos dalykus ir
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klausti, kokių reikia demokratijos garantų ir praktinių sąlygų, kad žiniasklaida konkrečioje šalyje galėtų veikti profesionaliai bei atsakingai. Vis dėlto tik
vos keliuose solidesniuose tekstuose4 buvo pamėginta konkrečiau užčiuopti ir
aprašyti RVE šalių politinės kultūros bruožus bei tokios kultūros įtaką žurnalistikai ir viešosios komunikacijos kokybei.
Šiame straipsnyje pristatoma keletas svarbiausių5 2012 metais vykdytų klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ tyrimų rezultatų, kurie buvo susitelkę į kintančio žiniasklaidos vaidmens demokratiniuose
procesuose Europoje svarstymus bei žurnalistinių kultūrų bruožų lyginamąsias studijas. Čia aptariamu mokslinių tyrimų projektu „Lietuvos žurnalistika:
kontekstas ir kultūra“6 iš esmės buvo siekiama sukurti naujų, praktiniais tyrimais paremtų žinių apie Lietuvos žurnalistiką ir žiniasklaidos sistemą. Vienas
aktualiausių šio projekto tikslų buvo ištirti ir įvertinti, aprašyti bei nubrėžti
Lietuvos žurnalistinės kultūros metmenis. Siekiant šio, svarbiausio, tikslo, sykiu aptarti ir Lietuvos žiniasklaidos organizacijose palaikomi žurnalistinio
profesionalumo standartai, įvertintas skirtingų auditorijų grupių santykis su
žiniasklaida, taip pat buvo analizuojama visuomenės nuomonė apie žiniasklaidos kokybinius rodiklius. Visa tai mums leido svarstyti bei nubrėžti tolimesnes
Lietuvos žurnalistikos profesionalėjimo gaires.

LIETUVOS ŽURNALISTIKOS KULTŪRA IR EUROPINIS KONTEKSTAS:
SVARBIAUSIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ APŽVALGA
Mokslinių tyrimų projektu „Lietuvos žurnalistika: kontekstas ir kultūra“ buvo
siekiama atsakyti į daugelį iki šiol neatsakytų klausimų apie žurnalistikos kultūrą bei žiniasklaidos būklę mūsų šalyje. Tam buvo reikalinga sukurti kompleksinę tyrimo strategiją, pasitelkti ir sujungti žiniasklaidos ir komunikacijos
tyrimuose Lietuvoje dar mažai taikytus tyrimo metodus ir skirti dėmėsio sociologiniams viso žiniasklaidos lauko tyrimams, kurie apėmė tradicinę ir interaktyviąją žiniasklaidą, socialinių tinklų studijas. Šalia to, projekto vykdymo
metu teko išsikelti ir naujų uždavinių, plėsti tyrimo lauką į kitų gretimų šalių
(Estijos, Latvijos, RVE regiono valstybių) patirtis, mėginant suprasti, kodėl
Lietuvos žurnalistika ir žiniasklaida, jos profesinė ir vartojimo kultūra yra būtent tokia, kokia ji yra. Siekiant atskleisti lokalaus (kontekstualizuoto) požiūrio
į žurnalistiką esmę ir aprašyti Lietuvos žiniasklaidos būklę, buvo būtina gailintis į žurnalistikos kultūros sąvokai priskirtinus dalykus, kurie atsiskleidžia
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tiek žurnalistikos žanrais bei rašymo stiliumi (žurnalistiniu turiniu), tiek ir per
konkrečioje aplinkoje vyraujančius profesinės veiklos (t. y. profesinių vertybių
ir normų, lemiančių žurnalistikos paskirties, jos misijos ir žiniasklaidos funkcijų suvokimą) principus ir praktiką bei žurnalistikoje (jos turinyje) atsispindinčius institucinius bei profesinius-vertybinius reiškinius, kurie yra nulemti
konkrečios politinės, ekonominės ir sociokultūrinės aplinkos.
Ne mažesnis dėmesys buvo skirtas Lietuvos žiniasklaidos būklės, žiniasklaidos sistemos funkcionavimo efektyvumo problemoms išryškinti bei aptarti –
buvo analizuoti Lietuvos žiniasklaidos kaitos procesai, užsimezgę ir paveikti
daugybinių tiek vidaus (ekonominė krizė), tiek ir išorės veiksnių, tokių kaip
žiniasklaidos turinio pranešimų globalėjimas, technologijų poveikis, auditorijų vaidmens kaita. Be to, buvo išskirti svarbiausi žurnalistinės veiklos „galios
centrai“ – medijuotos politikos erdvės, kuriose susipina sprendimų priėmimo,
politikos formavimo ir jos populiaraus išviešinimo veiklos; sykiu atsižvelgta į tokiuose centruose ir tinkluose dalyvaujančiujų ir politiką formuojančių
veikėjų bruožus. Tokios perspektyvos buvo siekta keliant hipotezę, jog žurnalistinės kultūros bruožams ir aspektams užsimegzti ypatingai svarbus elitų
(politikos, žiniasklaidos, verslo, interesų grupių, ir kt. suinteresuotųjų, taip pat
ir viešųjų intelektualų) vaidmuo. Kaip tik tokia perspektyva atvėrė daugiausiai
galimybių tyrinėti kultūrinius lietuvos žurnalistikos bruožus. Kaip pastebėjome, o sykiu ir atpažinome sekdami naujausiais Vakarų tyrimais7, žiniasklaidos
(ypač TV) vaidmuo net ir šiuo, postteleviziniu laikmečiu ir toliau lieka išties
reikšmingas ir stiprus. Kita vertus, galime stebėti ir ryškių politinio aktyvumo
užuomazgų alternatyviose medijų erdvėse: tai leidžia spręsti apie toliau tebesitęsiantį viešųjų taisyklių ir normų paieškos laiką Lietuvoje.
Projekto tyrimams išsikeltų tikslų buvo siekiama remiantis keliomis teorinėmis prieigomis ir požiūriais, visgi svarbiausias jų – sociokultūrinio poveikio
fone susiformavusi politinės ir socialinės kultūros įtaka žurnalistinės rutinos ir
praktikos formavimuisi, žiniasklaidoje konstruojamiems pranešimams, ryšių
su auditorija mezgimo patirtims, auditorijos pasitikėjimui bei ryšiams su skirtingais žiniasklaidos šaltiniais nustatyti. Visa tai buvo susisteminta, įvertinta
ir probleminių klausimų forma adekvačiai užkoduota. Kalbant apie žurnalistiką – kintančias jos funkcijas, misiją ir paskirtį visuomenėje, ryšius su auditorijų grupėmis – ypač pravartu buvo prisiminti žinomo komunikacijos ir medijų tyrėjo James Carey komentarą8. Pasak jo, žiniasklaidos konstruojamuose
pranešimuose ne tik užkoduojami konteksto bei jame palaikomos tradicijos
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ir kultūros ženklai – šie ženklai sykiu ir įtvirtina pastarąją kultūrą. Taigi, tyrinėjant žiniasklaidos pranešimus, jos profesionalėjimo praktikas (žurnalistų
darbo praktikas ir šiuose veiksmuose palaikomas vertybes), galima diskutuoti ir apie konkrečios kultūros, o tiksliau – tradicijų, vertybių bei normų tąsą
konstruojamuose tekstuose.
Pasaulyje atlikti tyrimai parodo, kad įvairių žiniasklaidos sistemos transformacijų mastą bei padarinius bus lengviau suvokti, jei suprasime, jog visuomenės informavimas, vertybiniai šio proceso aspektai yra šalies politinės
kultūros dalis. Todėl, siekiant atpažinti ir suprasti pasikeitimus žiniasklaidoje, besikeičiantį jos ryšį su tikslinėmis auditorijų grupėmis, svarbu ne tik
žinoti skaičiais įvertinamas išeities pozicijas, t. y. spaudos leidinių, radijo
ir televizijos stočių skaičių, žiniasklaidos priemonių savininkus, reklamos
rinką ar interneto ir mobilių technologijų skverbtį. Komunikacinių kanalų
skaičius, jų gausa ir įvairovė, nors yra aktualūs nacionaliniuose struktūriniuose žiniasklaidos žemėlapio aprašymuose, savaime neužtikrina spaudos
laisvės, pliuralistinės komunikacijos, visuomenės informuotumo ir aukšto
šalies demokratizacijos laipsnio. Informavimo priemonių įvairovė dar nėra
pakankama sąlyga, kad būtų sukurta aktyvi, turinti nuomonių, pilietiškai
angažuota visuomenė. Šiuo atveju daug svarbiau yra žvelgti giliau – tyrinėti
politinės kultūros formavimosi fone užsimezgusias komunikacinės (sykiu ir
žurnalistinės) kultūros praktikas.
Taigi, projekto metu sukonstruotas tyrimo modelis (žr. 1 pav.) parodo, jog
visuomenės informavimo sektoriaus persitvarkymą, kuris vyksta bendrame
šalies demokratizacijos fone, veikia ištisas priežasčių bei veiksnių kompleksas.
Kaip buvo minėta, priežastimis gali būti tiek politinės, tiek ekonominės (nepakankamas reklamos rinkos pajėgumas ar piliečių perkamoji galia, užsitęsęs telekomunikacijų rinkos liberalizavimo procesas), tiek ir sociokultūrinės (viešosios informacijos sklaidos tradicijos) sąlygos. Be to, už viešosios informavimo
politikos kūrimą ne mažiau (gal net ir labiausiai) yra atsakingos žiniasklaidos
organizacijos, nes būtent jos turi sprendžiamąją galią, kokia bus kintančios visuomenės žurnalistika. Ne mažesnį vaidmenį čia vaidina ir auditorija – skaitytojai ir žiūrovai, jų interesai, išprusimo ir adekvataus išsilavinimo lygis, galiausiai užtikrinsiantys aukštą žurnalistinio, o ne tik pramoginio turinio kokybę
viešojoje erdvėje.
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1 pav. Žurnalistikai (naujienų kūrimo procesams žiniasklaidoje) įtakos turintys
veiksniai.

Pirmojo tyrimų etapo9 metu išsikeltų tyrimo klausimų bei praktinės analizės uždavinių tikslas – pirmiausia atsižvelgti į pastarojo meto pokyčius, komunikacinių modelių ir kasdienio naujienų vartojimo kaitą Lietuvoje. Šiuo tyrimo
etapu atliktoje reprezentatyvioje visuomenės nuomonės apklausoje, auditorijų
grupių tyrimuose daugiausiai susitelkta ties makroanalizės lygmeniu, įvertinta
tokios apklausos specifika ir suderinamumas su sprendžiama problema – žurnalistinės kultūros, kaip žurnalistiniuose tekstuose ar kitoje produkcijoje užkoduoto santykio su besikeičiančiais auditorijos poreikiais, analizė. Šio konkretaus tyrimo (apklausos) tikslas buvo išsiaiškinti bei nustatyti, kokio pobūdžio
naujienų tiek tradicinėje, tiek ir alternatyvioje žiniasklaidoje Lietuvoje ieško
skirtingos auditorijų grupės. Svarbu pažymėti, jog atlikta viešosios nuomonės
apklausa neapsiribojo vien žiniasklaidos vartojimo rodikliais, bet suteikia išties vertingų duomenų apie visuomenės poreikius globalaus ir lokalaus pobūdžio naujienoms, ne tik tradicinių žiniasklaidos kanalų vartojimą, bet ir naudojimąsi naujosiomis (socialinėmis) medijomis, alternatyviais informacijos
šaltiniais. Gauti tyrimo duomenys leido sužinoti bei daryti prielaidas apie tai,
kaip Lietuvos visuomenė vertina žiniasklaidos kokybę, žurnalistų atsakomybę,
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paaiškinti, kodėl ir kokių žinių tam tikros visuomenės grupės pasigenda viešajame diskurse, kaip jos supranta žiniasklaidos vaidmenį įvairiuose visuomenės
gyvenimo bei politiniuose procesuose.
Apibendrinant galima sakyti, jog apklausos rezultatai patvirtina ir vieną iš
kitose šalyse atliktų naujausių tyrimų išvadų, jog net ir sparčiai populiarėjant
naujosioms (socialinėms) medijoms, ypatingai tarp jauno amžiaus auditorijų,
tradicinė žiniasklaida, ypač televizija, vis tik neišnyksta ir išlieka populiariausiu kanalu10. Be to, moksliniai tyrimai parodo, kad virtualiame informacijos
pasaulyje galioja tos pačios taisyklės bei įpročiai – neretai jaunimui socialinės
medijos, kaip ir televizija, pirmiausia atlieka pramoginę funkciją, yra kaip būdas bei erdvė pabėgti nuo kasdienės rutinos. Kita vertus, dar vienas svarbus šio
bei kitų tyrimų11 pastebėjimas yra tas, jog jaunoji karta geba naudoti bei vienu
metu gauti informacijos, naujienų iš skirtingo pobūdžio žiniasklaidos, ir toks
nenutrūkstantis medijų vartojimas yra tapęs įprasta jų privataus, profesinio
bei socialinio gyvenimo dalimi. Socialinė žiniasklaida suteikia galimybes individų įsitraukimui bei tiesioginiam dalyvavimui naujienų kūrimo procese, o
internetas tampa alternatyvia priemone ieškoti informacijos, kanalu inicijuoti
dialogą. Naujoji, socialiniais tinklais ir ryšiais internete grindžiama žiniasklaida (kaip tam tikra nišinė komunikacijos erdvė), kelia didelį tyrėjų bei praktikų
susidomėjimą ir, nors turi tiek rėmėjų, tiek skeptikų, įneša naujų aspektų diskusijoms. Gautieji kiekybinio tyrimo rezultatai leidžia svarstyti apie spartėjančius masinės auditorijos skaidymosi, pabirimo bei fragmentacijos procesus.
Nors, žvelgiant plačiau, būtų galima teigti, jog informacinių kanalų gausėjimas,
jų įvairovė paspartino pliuralizacijos ir nuomonių mainymosi procesus RVE
šalyse (taip pat ir Lietuvoje), visgi mūsų tyrimo rezultatai yra artimesni ir pagrindžia socialinės poliarizacijos bei stiprėjančias viešojo kalbėjimo ideologizacijos prielaidas.
Išsamiai apžvelgę bei įvertinę naujausius teorinius ir praktinius užsienio
tyrėjų vykdomus projektus ir teorinius darbus žurnalistikos ir komunikacijų
bei medijų kultūros tyrimų srityje, priėjome prie išvados, jog pasrinktasis
tyrimų kelias – teorinių konceptų, sukurtų Vakarų šalyse ir tyrinėjant Vakarų žiniasklaidos kultūras ir modelius, adaptavimas ir pritaikymas Lietuvos
kontekstui – yra veiksmingas tik iš dalies. Pastebėta, jog kai kurie teoriniai
konceptai („instrumentalizmas“, „klientelizmas“, „atskaitomybė“, „komercia
lėjimas“, „profesionalumas“ ir kt.) gali būti adaptuojami ir pritaikomi Lietuvos kontekstui, visgi viso šio projekto ir jame atliekamų tyrimų tikslas – ieš-
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koti naujų, Lietuvos žurnalistikos kultūrą paaiškinančių, konstruktų. Tokiam
tikslui pasiekti ir buvo atliktas audotorijų tyrimas, ir, kaip matome, sukurtoji
tyrimo metodika pasiteisino, ir gauti tyrimo rezultatai suteikia išties naujų,
ligi šiol dar neturėtų žinių. Taip pat jau iš auditorijos tyrimo metu gautų
rezultatų pastebėjome kai kurių socialinių reiškinių užuomazgų, kuriuos nusprendėme tikrinti kitame etape – atlikdami kokybinį Lietuvos žurnalistikos
konteksto ir kultūros tyrimą (pasitelkiant interviu, kaip pagrindinį, metodą,
bet juo neapsiribojant) 12.
Pagrindinės tyrimo hipotezės bei tyrimo klausimai, kuriuos kėlėme antrajame etape buvo šie: 1) individualizuotai visuomenei yra reikalinga ideologizuota žurnalistika (ši hipotezė yra itin aktuali išskirtinai jaunos demokratijos
šalyse pastebėtoms socialinėms-kultūrinėms aplinkoms, t. y. tokioms, kurioms
būdingi klientelistiniai ryšiai tarp įvairių žiniasklaidos, verslo ir politikos sferų
veikėjų); sykiu įdomu pastebėti, jog panašių – politinio / partinio paralelizmo
(netgi ideologizacijos) praktikų yra vis daugiau pastebima Vakarų (ypač JAV)
žiniasklaidoje: netgi svarstomos tokių atvejų priežastys, susitelkiant ne tik į
viešosios informacijos įvairivės gausėjimą, bet ir konfrontuojančios politikos
užuomazgas; 2) Lietuva, kaip ir kitos jaunos demokratijos valstybės (Baltijos,
RVE šalys), išgyvena dramatišką pasitikėjimo žiniasklaida nuosmukį; masinė
žiniasklaida netenka dominuojančiojo, naujienų tvarkaraštį nustatančiojo šaltinio vaidmens; televizija atlieka tik išskirtinai pramogų žiniasklaidos vaidmenį ir vysto tik tokio pobūdžio funkcijas – taigi naujosios, interaktyvios medijos
(internetas ir socialiniai tinklai) skatina užsimegzti individualizuotos, labiau
savo poreikiais ir jų informaciniu patenkinimu įsitikinusios visuomenės grupėms ir saitams tarp jų. Visa tai sykiu veikia ir viešojo informavimo sferą –
viešasis kalbėjimas tampa labiau poliarizuotu, na, o visuomenė – atomizuota,
mažiau homogeniška, susitelkusi į savų interesų ir nuomonių spiečius. Kaip
tik tokiems pastebėjimams įvertinti reikia atsižvelgti į istorines transformacijų
patirtis (ne tik į reformų laikmetį ir tuometės politinės kultūros bruožus, bet
ir į nūdienos realijas – į užsimezgančius alternatyviuosius diskursus internete,
politinio / pilietinio dalyvavimo protrūkį internete ir pan).
Atliktieji kokybiniai tyrimai leido surinkti naujų duomenų, kuriuos išanalizavus buvo sukurtas naujas konceptualusis žurnalistinės kultūros sampratą patikslinantis modelis bei išryškintos sudedamosios šio modelio dalys
(žr. 2 pav.). Tyrimų metu gauti duomenys atskleidė tuos procedūrinius žurnalistinio darbo aspektus, kuriuos įvardintume kaip atskleidžiančius susitarimų
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(ir kompromisų) praktiką. Tokios praktikos sudedamuosius dėmenis (arba šią
praktiką formuojančius veiksnius) įvardijame kaip: 1) tvarkų ir teisinio susitarimo laikymąsi (ar nesilaikymą); 2) bendrojo gėrio sampratą ir jos praktinį
taikymą; 3) lokaliai susiformavusią bendravimo „kanalų“ sistemą socialiniams
ryšiams ir santykiams tarp įvairių komunkacijos proceso dalyvių (žurnalistų
ir naujienų šaltinių) palaikyti. Kaip matyti, šis modelis leidžia žvelgti giliau ir
svarstyti apie skirtingose žiniasklaidos bendrovėse palaikomas (ar nepalaikomas) profesionaliosios žurnalistikos praktikas bei joms įtaką darančius veiksnius, tokius kaip etikos normų paisymas žurnalistinėje veikloje, žurnalistinės
veiklos, kaip tarnavimo viešajam interesui, palaikymas, ar redakcinės politikos
skaidrumo ir jos principų institucionalizacijos atvejai.
2 pav. Susitarimų kultūrą įvietinantis konceptualusis modelis.

Analizuojant kokybinio tyrimo metu gautus duomenis daugiau susitelkta
ties procedūriniais naujienų atrankos bei žinių kūrimo aspektais. Be jau paminėtos susitarimų kultūros ir tai palaikančios praktikos, kitas svarbus darbe
išryškėjęs konceptas yra klientelizmas. Būtent ši sąvoka galėtų būti laikoma tuo
raktažodžiu, kuris geriausiai atskleidžia bendrąją, masinės žiniasklaidos versle
palaikomą nuotaiką. Kita vertus, klientelizmo, susisaistymo, politizacijos, ta-
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bloidizacijos ir kitos praktikos nėra tik jaunos demokratijos valstybių yda – tuo
serga ir Vakarų šalys. Ypač spalvingų pavyzdžių galima aptikti Pietų Europos
šalių žiniasklaidoje ir visuomenėse (vien tik ko verta Italijos žiniasklaidos ir
politikos partnerystė; korupciniai ryšiai ir klientelizmas visuose viešojo gyvenimo lygiuose). Be klientelizmo taip pat buvo įvardinta ir kita ryški, netgi
dominuojanti socialinių ryšių politizacijos (tiksliau ideologizacijos) tendencija,
susipinanti su žurnalistų profesiniais tikslais bei individualiosiomis nuostatomis. Apskritai masinė žiniasklaida Lietuvoje yra daugiau priklausoma nei
nepriklausoma (nuo visų aptinkamų socialinių ryšių ir formų), susisaisčiusi ir
veikiama verslo ir politikos interesų.
Atlikus tyrimus patikslintos kai kurios žiniasklaidos profesionalėjimo ir demokratizacijos kokybės įvertinimuose aptinkamos sąvokos, tokios kaip „politinio paraleliškumo“, „žiniasklaidos atsakomybės ir atsiskaitomybės“, „autonomiškumo ir nepriklausomybės“ ir kitos. Visgi Lietuvoje, kaip ir kitose RVE
šalyse, neturime susiformavusios, susitarimais įtvirtintos ir realiai palaikomos
normų sistemos, taigi ir visi socialiniai ryšiai yra mažiau skaidrūs ir aiškūs,
o susitarimai neretai tebūna tik formaliai pateikti (pvz., Etikos kodekse), bet
praktikoje to paisoma retai. Taigi, atpažinti ir įvardinti kultūrines, konkrečiam
kontekstui (intuityviai palaikomoms praktikoms ir vertybėms) būdingas reikšmes bei patirtis yra ganėtinai sunkus uždavinys. Todėl ir iš Vakarų patirties pasiskolinti konceptai bei sąvokos, nors ir pateikiantys gairių ir idėjinių nuorodų
į tai, kur link sukame ar einame, šios nuolatinės kaitos sąlygomis nebetenka
prasmės, nesuteikia aiškumo, todėl ir jų naudojimas pasiteisina tik iš dalies.
Lietuvos žiniasklaidos būklę taip pat galima apibūdinti remiantis bent trimis kriterijais, nubrėžiančiais ne tik žiniasklaidos laisvės, bet sykiu ir jos priklausomybės (arba susisaistymo) ribas. Šiuose trijuose kriterijuose jungiasi net
keli požiūrio taškai (makro-, meso- ir mikro- lygmenys). Šie trys kriterijai yra:
1) nedidelė šalis ir sykiu maža žiniasklaidos rinka, nustatanti ne tik ekonominio pajėgumo ribas (tai apibrėžia ne tik reklamos rinkos dydis, vartotojų
perkamoji galia, bet ir ir auditorijos dydis ir pačių skaitytojų ar žiūrovų informacinės preferencijos, jų išsilavinimas ir kt.); 2) liberali žiniasklaidos veiklos reguliavimo aplinka (tai daugiausiai įtvirtina transformacijų laikotarpiu
susiformavusios nuotaikos dėsnius); 3) menka žurnalistinė atsiskaitomybė (tai
yra nulemta ir palaikoma tiek stiprios konkurencinės aplinkos fone užsimezgančiais manipuliaciniais ryšiais, tiek menkai profesiniu požiūriu artikuliuoto
profesinės veiklos misijų suvokimo).
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Galima sakyti, jog naujosios technologijos ir jų skverbties bei praktinio taikymo paskatos turėtų būti vertintini kaip veiksniai, neabejotinai paspartinę
fragmentacijos, medijų kanalų išsibarstymo, visuomenės susiskaidymo ir atomizacijos procesus. Šiuos reiškinius vertinant svarbu akcentuoti ir ekonomių
veiksnių įtaką (ir ne tik sunkmečio laikotarpiu išryškėjusius dalykus). Abu šie
veiksniai spartina tiek viešojo kalbėjimo, tiek audorojų pasirinkimuose stebimos fragmentacijos, skaidymosi, socialianės poliarizacijos, ideologizacijos
procesus.
Iš tiesų, kituose žurnalistinės ir medijų kultūros tyrimuose reikėtų atkreipti
dėmesį į bendrą RVE šalių komunikacinėms kultūroms bruožą – socialinių ryšių palaikymą neinstitucionalizuotais, neformaliaisiais kanalais. Kaip išryškėjo
kokybinio tyrimo metu, vien tik institucionalizuotų praktikų tyrimas (tokių
kaip žiniasklaidos veiklą reguliuojančių įstatymų analizė, žiniasklaidoje investuoto nacionalinio ar užsienio kapitalo pobūdis, redakcinės politikos skaidrumas ir viešumas ar pan.) nėra pakankamas siekiant atskleisti autentiškuosius
žurnalistinės kultūros bruožus. To siekiant svarbu pasitelkti ne tik daugiaaspekčius, lyginamojo pobūdžio tyrimus, bet ir plėsti tyrimo tarpdiscipliniškumą – jungti skirtingose mokslo disciplinose (institucijų antropologijoje, politinės kultūros tyrimuose) taikomus tyrimo metodus (stebėjimą ir kt. duomenų
rinkimo praktikas).

APIBENDRINANIMAS
Šiuolaikinį viešosios komunikacijos lauką veikia daugialypiai procesai – veikdama politikos lauko įvykių, tradicijų ir adekvačios politinės kultūros fone,
žiniasklaida perima daug konkrečiam (kultūriniam, istoriniam) kontekstui
išskirtinių savybių. Sykiu jos veiklai įtakos turi ir kiti, labiau išorės poveikio
inspiruoti veiksniai. Tarp tokių dažniausiai yra minimi ekonominės krizės,
technologijų skverbties ir kiti reiškiniai. 2012 m. atliktais tyrimais siekta suprasti, su kokiais iššūkiais susidūria nūdienos žiniasklaida (Lietuvoje ir RVE
šalyse), kaip į juos ji reaguoja, kaip reaguoja skirtingos auditorijų grupės. Taip
pat buvo svarbu išsiaiškinti, kaip galėtume visus šiuos žiniasklaidos lauko (tiek
pačių organizacijų, tiek ir auditorijų atsako į pasikeitimus medijose) transformacijas įvertinti jau kurį laiką tebesitęsiančių transformacijų bei išliekančių
ir atsinaujinančių tradicijų fone. Atlikę tyrimus galime daryti prielaidą, jog
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svarbiausiu trukdžiu tolesniam žurnalistikos profesionalėjimui Lietuvoje laikytume (be kitų aktualių veiksnių) viešojo gėrio sampratos sunykimą ir jos
akivaizdų paneigimą, netgi ignoravimą profesinėse veiklose. Kaip žinia, sekant
normatyviniu požiūriu, žurnalistikos profesionalėjimas vertinamas žiniasklaidos autonomijos (jos nepriklausomybės), deramų vertybių bei tarnavimo viešajam interesui matais. Kaip atskleidė tyrimas, Lietuvos žiniasklaida yra stipriai susisaisčiusi ir aktyviai veikia politikos lauke; dar daugiau – ji turi daug
galių ir įtakos elitų lauke, dažnai netgi perima ideologizuotos informacijos
transliavimo iniciatyvą, sykiu taip palaikydama atskirą, elito „tinklų“ kultūrą. Kaip atsakas tokiai praktikai, vis labiau pliuralizuojantis Lietuvos viešajai
erdvei, užsimezgant naujiems žinių ir nuomonių telkiniams alternatyviuose,
interneto portaluose, pastebimos nuomonių formavimosi praktikos už masinės žiniasklaidos lauko. Sakytume tai yra kažkas išskirtinio ir labiau būdingo
Lietuvai, nei, pavyzdžiui, Estijai, kur nuomonės formavimosi, idėjų užsimezgimo funkcijas ligi šiol atlieka tradicinė žiniasklaida, pvz., spauda. Lietuvos masinė spauda veikiau yra persikėlusi į politikos ar partinių interesų atstovavimo
ir netgi jų formavimo praktikas. Kaip tik tai veda į stiprų Lietuvos visuomenės susiskaldymą, socialinę poliarizaciją ir fragmentaciją. Vienu svarbiausių
2012 m. vykdytų tyrimų pasiekimų laikytume sukurtą ir praktiškai ištestuotą
konceptualųjį modelį, kuriuo yra apibrėžiamos galimybės svarstyti apie skirtingose situacijose (politikoje, žurnalistikoje) užsimezgančius įvairaus laipsnio
susitarimų ir klientelizmo (subordinacijos) kultūros tipus. Šį modelį bus galima kontekstualiai adaptuoti ir pritaikyti lyginamuosiuose socialinės kultūros
bruožų tyrimuose, vėliau rezultatus perkeliant ir į svarstymus apie žurnalistikos kultūros niuansus skirtingos patirties, skirtingų palaikomų vertybių bei
skirtingų istorinių patirčių (RVE ir Vakarų) kontekstuose.
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EUROPEAN PUBLIC SPHERE: COMPARATIVE STUDIES IN MEDIA
AND JOURNALISM CULTURES
Summary
One of the goals of the media and journalism research activities in 2012 within the
broader research perspective “European Public Sphere – Politics, Communication,
Discourse” was to address new questions and include these into the comparative
research agenda. This article presents key findings of the research project “Journalism
in Lithuania: Context and Culture” (2011–2012). A very important result of this
project is the development of a conceptual model, which could be further used in
disclosing the cultural particularities of journalism and media culture in Central
and Eastern Europe (CEE). Research steps undertaken in this project lead us to the
finding that political and media lives in CEE countries are shaped through the culture
of dependency (or “subordination”) on different informally maintained partnerships
and networks with its core features, such as informal and clientelist relations, but
also suspicion and distrust. Such model of social arrangements and logic is further
conceptualized, where three constitutive elements (pillars) such as 1) the level of
existing rules and agreements, 2) the level of public orientations and commitments,
and 3) the character and type of means and channels for making meaning, become
prevailing contextual dimensions defining different degrees and levels and publicity of
agreements and negotiations, and give rise to the emergence of different variations of
a “culture of subordination” in CEE
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EUROPOS VIEŠOJI ERDVĖ: POLITIKOS TYRIMAI1
dr. Sima RAKUTIENĖ

ĮVADAS
Klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ mokslininkų ir tyrėjų grupę sudaro 24 mokslininkai, patyrę tyrėjai ir 18 jaunųjų tyrėjų, doktorantų. Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų objektą ir sritis klasteryje
išsiskiria dvi mokslininkų grupės: viešosios komunikacijos / žurnalistikos ir
politikos mokslo tyrinėtojai. Šioje mokslinėje ataskaitoje yra pristatomos pastarosios grupės, politikos mokslo tyrimų svarbiausi 2012 metų rezultatai.
Klasterio politologų ar tarpdisciplininius politikos tyrimus atliekančių
mokslininkų grupę sudaro 7 patyrę mokslininkai2, 8 jaunieji mokslininkai /
daktarai3, 13 jaunųjų tyrėjų / doktorantų4. Šios mokslininkų ir tyrėjų grupės
tyrimų tikslai apima įvairius aspektus: Europinį / viršvalstybinį, regioninį / lyginamąjį ir nacionalinį / lyginamąjį.
Šios mokslininkų grupės svarbiausias tikslas – ištirti tarptautinės, Europos
Sąjungos (ES) ir nacionalinės politikos sąryšius lyginamuoju aspektu. Tyrimo
objektas apima tarptautinės, regioninės ir nacionalinės politikos tyrimus.
2012 metais klasterio analizuojamos grupės tyrimų mokslininkai ir jaunieji
tyrėjai dalyvavo 5 mokslo projektuose, buvo apgintos keturios mokslinės disertacijos5, publikuota 15 mokslo publikacijų6. 2012 metais buvo įgyvendinti
du mokslininkų grupių projektai, finansuoti Lietuvos mokslo tarybos. Profesoriaus Liudo Mažylio vadovautu projektu „Nerinkiminių kampanijų įtaka
politikos procesams Lietuvoje“ buvo siekta ištirti nerinkiminių kampanijų
atspindžius Lietuvos interneto portaluose ir kampanijų poveikį politikos procesams Lietuvoje. Antrąjį mokslininkų grupės projektą „Tampant europiečiais:
Centrinės-Rytų Europos piliečių kolektyvinės tapatybės konstravimas po įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m.“ sudarė jaunieji mokslininkai, vadovaujami
dr. Andriaus Švarplio. Šiuo projektu buvo siekta ištirti lietuvių tapatybės konstravimo procesą Lietuvai tapus ES nare. 2012 m. įgyvendintas taip pat Lietuvos
tapatybės klausimus apimantis tarptautinis projektas „Lietuvos ir Baltarusijos
nacionalinės tapatybės ypatumai Europos integracijos kontekste: tapatumai
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ir skirtumai“, kuriam vadovavo prof. Dr. Regina Jasiulevičienė. Šis projektas
apėmė Lietuvos, Baltarusijos ir JAV mokslininkų tarptautinę bendruomenę.
Minėtų mokslinių projektų tyrimų objektas ir svarbiausi rezultatai aprašomi
toliau šioje mokslinėje ataskaitoje.
Per 2012 metus buvo siekta įgyvendinti šiuos kolektyvinių ar individualių
mokslinių tyrimų uždavinius:
−− nustatyti ir ištirti iki 10 Lietuvos politinių iniciatyvų (nerinkiminių kampanijų), vykusių po 2005 metų, įtaką politikos procesams Lietuvoje;
−− palyginti Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės tapatybės formavimosi
procesus, išskiriant svarbiausius, darančius įtaką veiksnius;
−− palyginti Serbijos ir Estijos etninių mažumų atžvilgiu vykdomą politiką;
−− nustatyti Lietuvos žmogaus teisių politikos ir valstybės suvereniteto
santykį;
−− nustatyti Baltijos šalių reikšmingumą JAV vykdomosiose sulaikymo ir
įtraukimo strategijose Rusijos atžvilgiu;
−− ištirti ir palyginti ES viršvalstybinių ir pasirinktų nacionalinių veikėjų
vaidmenis ES vykdomoje rytinės kaimynystės politikoje.
Taip pat svarbu paminėti, jog buvo įgyvendintas didaktinis projektas „Istorijos, etnologijos, filosofijos ir politikos mokslo krypties pirmosios pakopos
studijų programos atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas (Nr. VP1-2-2
ŠMM-07-K-048), kuris reikšmingai prisidėjo stiprinant ir atnaujinant Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) bakalauro studijų programą „Politikos mokslai“.
Įgyvendinant projektą dėstytojai, klasterio nariai kėlė kvalifikaciją trumpalaikėse tarptautinėse stažuotėse, taip pat buvo parengta bei publikuota 9 mokomosios metodinės knygos anglų kalba.

Nerinkiminių kampanijų įtaka politikos procesams
Lietuvoje: Europinis kontekstas
2012 metais buvo įgyvendintas prof. dr. Liudo Mažylio vadovaujamas mokslininkų
grupės7 projektas „Nerinkiminių kampanijų įtaka politikos procesams Lietuvoje“,
kurį nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio finansavo Lietuvos mokslo taryba.
Šiuo projektu „buvo siekiama ištirti Lietuvos politinių iniciatyvų (nerinkiminių kampanijų) įtaką politikos procesams Lietuvoje, nustatant jų genezės,
kampanijos dalyvių motyvacijos, kampanijos informacijos sklaidos mecha-
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nizmų dėsningumus bei įvertinti minėtų iniciatyvų galimą poveikį politikos
procesams ir sąsajas su besiformuojančia politine kultūra, demokratinės konsolidacijos laipsniu, pozityvią ar negatyvią įtaką demokratijos plėtrai8“.
Šiandieniniuose piliečių ir jų valdžios santykiuose piliečiai dažnai naudoja
alternatyvius būdus siekdami daryti įtaką politiniams procesams9. Socialiniai
protestai laikomi jų bendrų veiksmų forma, kuri dažnai kyla iš „sistemos išorės“10. Projektu buvo siekta ištirti ryšį tarp protesto formų ir žiniasklaidoje
pateikiamos informacijos.
Penkiose žiniasklaidos priemonėse („Delfi“, „Lietuvos rytas“, „Bernardinai“,
„Respublika“ ir „Kauno diena“) buvo atrinkta iki dešimt reikšmingų nerinkiminių kampanijų atvejų (nuo institucionalizuotų, pvz., referendumų iki stichiškų,
pvz., protesto akcijų) per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje. Pagrindiniai
nekonvencinių akcijų atrankos kriterijai: jų paminėjimo žiniasklaidoje (televizijoje) ir internetinėje erdvėje skaičius; skaitytojų komentarų skaičius; piliečių
dalyvavimo mastas nerinkiminėse kampanijose; politikų (politinių institucijų)
reakcija ir / ar veiksmai, susiję su šiomis kampanijomis. Moksliniuose straipsniuose plačiau buvo analizuotos „Lietuvos atominės energetikos“, „Lietuvos dvigubos pilietybės klausimo“, „Drąsiaus Kedžio“, „Lietuvos gėjų (LGBT asmenų)“
nerinkiminių kampanijų eiga, vyksmas naudojant naujojo institucionalizmo
prieigą (dažniausiai naujojo sociologinio ir istorinio institucionalizmo prieigas). Projekte naudota metodologija apėmė platų instrumentų spektrą: atliekant
medijos monitoringą buvo atrinkti, sugrupuoti ir užkoduoti straipsniai ir suformuotas kampanijų archyvas, taip pat buvo atlikti focus grupių interviu (teritoriniu principu suformuotos grupės, t. y. 3 Lietuvos regionai) ir pusiau struktūruoti
kokybiniai interviu su konkrečių kampanijų šalininkais ir priešininkais.
1 lentelė. Projektas „Nerinkiminių kampanijų įtaka politikos procesams Lietuvoje“.
Projekto dalyviai

Projekto trukmė

Tyrimų objektas

Tyrimų metodologija

Svarbiausi rezultatai

L. Mažylis,
I. UnikaitėJakuntavičienė,
S. Rakutienė,
B. Ivanovas,
J. Tirvienė,
A. Jurgelionytė.

2011 09 01–
2012 12 31

Nerinkiminių
kampanijų
atspindžiai
Lietuvos
interneto
portaluose.

Atrinktų kampanijų eigos tyrimas, remiantis naujojo institucionalizmo prieiga, norminės
trajektorijos, pagal kintamuosius atrinkta 10 nerinkiminių
kampanijų (Lietuvoje),
žiniasklaidos monitoringas, focus grupės, kokybinis interviu.

Sukauptas kampanijų
archyvas.
Publikuoti, parengti
/ įteikti spaudai 5
mokslo straipsniai, iš
jų 3 anglų kalba.
Baigiamoji
konferencija VDU.
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Svarbiausi projekto rezultatai buvo publikuoti, parengti publikavimui mokslo straipsniuose Lietuvos ir užsienio žurnaluose. Dažniausiai remiantis naujojo
istorinio arba naujojo sociologinio institucionalizmo teorijomis buvo rekonstruojama nerinkiminių kampanijų eiga, vyksmas, remiantis „kelio priklausomybės“ koncepcija, institucionalizacija, nustatyti įtraukti veikėjai. Mokslininkų
grupė padarė išvadą, jog daugeliu ištyrinėtų atvejų aptinkamos dvi vertybinės
norminės trajektorijos, turinčios skirtingas vertybines, normines hierarchijas.
„Konstatuojama, kad tokių skirtingų vertybinių norminių hierarchijų pabrėžimas žiniasklaidoje veikiau ardo, negu artina prie visuomenės konsensuso“11.
Tyrėjų grupė galutinėje ataskaitoje taip pat pažymėjo, jog tyrime buvo atpažinta stichinio politinio-socialinio protesto sklaida, o žiniasklaida dažnai tampa
pagrindiniu instituciniu veikėju, formuojančiu vyksmo scenarijus, laviruodama tarp vertybinių norminių visuomenės nuostatų ir kartu aktyviai jas veikdama. Europinė / tarptautinė arba išorinė dimensija, išorės veikėjų įtraukimas
į nerinkiminę kampaniją ir jos refleksija žiniasklaidoje pastebėtas kaip svarbus
sėkmingos kampanijos rengėjų elementas, kuris itin reikšmingas buvo LGBT
orientacijos asmenų vykdytoje nerinkiminėje kampanijoje.

Lietuvos tapatybės konstravimas Europiniame kontekste
2011–2012 metais buvo įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos finansuotas jaunųjų mokslininkų grupės projektas „Tampant europiečiais: CRE piliečių kolektyvinės tapatybės konstravimas po įstojimo į ES 2004 metais“. Šiuo projektu,
kuriam vadovavo dr. Andrius Švarplys, buvo siekiama ištirti lietuvių kolektyvinės tapatybės orientyrus ir jų kaitos procesą, tapatybės konstravimo tendencijas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Projekte buvo tyrinėtas požiūris į
tradicinius geopolitinius subjektus – Europos Sąjungą, kaip „mes“, ir Rusiją,
kaip „kitą“, socialinio konstruktyvizmo teorinėje prieigoje. Projekto vykdytojai
siekė išsiaiškinti, kaip ir kodėl yra suvokiama, interpretuojama Europa skirtingose valstybėse, tautose (šiuos klausimus taip pat tyrinėjo Malmbourg ir
Sträth 2002, Risse 2001, Eder ir Spohn 2005, Spohn ir Triandafyllidou 2003,
Diez-Medrano 2003, Ichijo ir Spohn 2005, Karolewski ir Kaina 2006, Robyn
2005, Drulak 2001, Risse 2010). Ar ir kodėl mums reikalinga Europa? Tyrėjai
nagrinėtą mokslinę problematiką sieja su nacionalinių kolektyvinių tapatybių
europeizacijos tyrimų lauku. Kita svarbi teorinė gairė apėmė Lietuvos užsienio
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politikos kryptis, jų transformacijas, sąsajas su tapatybe ir europeizacija, nagrinėti vidiniai (nacionalinės tapatybės) ir išoriniai (tarptautinės politikos) veiksniai. Vienas svarbiausių tyrimų klausimų, ( ir intriga) ar ir kiek įstojimas į ES
pakeitė tradicinius Lietuvos tapatybės (Rusijos „sugrėsminimas“) orientyrus?
2 lentelė. Projektas „Tampant europiečiais: Centrinės-Rytų Europos piliečių kolektyvinės tapatybės konstravimas po įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m.“.
Projekto dalyviai

Projekto
trukmė

Tyrimų objektas

Tyrimų metodologija

Svarbiausi rezultatai

A. Švarplys
P. Perchoc
G. Jakštaitė
I. Karpavičiūtė,
G. Žukaitė.

2011–2012

Fundamentalių ilgalaikių lietuvių kolektyvinės tapatybės
orientyrų kaita
(tapatybės konstravimas po narystės
ES 2004 m.).

Lietuvių tapatybės
viešajame diskurse
tyrimas, tapatybės
konstravimas
nacionaliniuose
dienraščiuose,
Vidiniai ir išoriniai
veiksniai,
5 nacionalinės medijos,
Kokybinė turinio analizė.

Publikuoti 4 mokslo
straipsniai, iš jų du
užsienio leidiniuose.
Parengta kolektyvinė
studija anglų kalba.
Surengtas tarptautinis
seminaras ir
konferencija VDU.

Pagrindinė tyrimo metodologija apėmė viešojo diskurso analizę. Buvo pasirinkti keturi Lietuvos dienraščiai (kaip autoriai apibrėžia nacionalinės spausdintos medijos12) tarp jų „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“ ir
„Vakaro žinios“ ir vienas nacionalinis savaitraštis „Veidas“. Kaip teigiama projekto galutinėje ataskaitoje „Viešo diskurso kaip nacionalinės tapatybės debatavimo erdvės pasirinkimas buvo nulemtas ... europinių studijų konteksto, kai
konstruktyvistinis posūkis savaime pastūmėjo viešojo diskurso tyrimus. Konstruktyvistinėje metodologijoje viešasis diskursas laikomas vienu pagrindiniu
kolektyvinės tapatybės formavimo instrumentu, kadangi socialinė realybė
(nacionalinė tapatybė) yra konstruojama, palaikoma ir perkonstruojama per
bendrus įvaizdžius, reikšmes, vertybes ir grėsmes. Nacionalinis viešasis diskursas yra ypač svarbus, kadangi tai bene vienintelis kanalas, pasiekiantis didžiąją dalį visuomenės, todėl pajėgus formuoti kolektyvines reprezentacijas“13.
Žiniasklaidos monitoringas ir kokybinė turinio analizė buvo pasirinkti kaip
svarbiausi metodologiniai instrumentai projektui realizuoti. Svarbiausi žiniasklaidos atlikto monitoringo rezultatai pateikiami lentelėje.
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3 lentelė. Lietuvos nacionalinės žiniasklaidos („Lietuvos rytas“, „Respublika“, Lietuvos
žinios“, „Vakaro žinios“, „Veidas“) temų apimtys 2004–2011 m. nacionalinės ir europinės tapatybės problematikoje.
Tema

Apimtis viešajame diskurse (straipsniai vnt. ir procentai
nuo bendro straipsnių kiekio)

Rusijos veiksnys kaip grėsmė

167 (25,5 %)

Nacionalinė ir europinė tapatybė

111 (17 %)

Lietuva Europos Sąjungoje (informacinio pobūdžio žinios,
pranešimai, statistika)

65 (10 %)

Vidiniai ES ir NATO prieštaravimai

50 (7,64 %)

Pilietinis (socialinis) saugumas

50 (7,64 %)

Euroskepticizmas

44 (6,72 %)

Lietuva kaip tiltas tarp Rytų ir Vakarų

34 (5,198 %)

ES ir NATO kaip modernizacijos kelias

32 (4,89 %)

Dvišaliai tarpvalstybiniai santykiai

30 (4,58 %)

Rusija kaip partneris

14 (2,14 %)

Nacionalizmas (patriotizmas)

14 ( 2,14 %)

Emigracija

13 ( 1,98 %)

Kita

30 (4,58 %)

Iš viso

654 (100 %)

Šaltinis: Projekto ataskaita MIP-026/2011-AB. Ataskaitos rengėjai: Andrius Švarplys,
Gerda Jakštaitė, Pilippe Perchoc, Ieva Karpavičiūtė, Gintarė Žukaitė. Informaciją suteikė projekto vadovas dr. Andrius Švarplys.

Įgyvendinant projektą jo dalyviai projekto rezultatus paskelbė keturiose
mokslinėse publikacijose, iš jų dvi buvo parengtos užsienio kalbomis ir publikuotos užsienio leidiniuose14. Vykdant projektą buvo suorganizuoti du
tarptautiniai renginiai anglų kalba, iš jų viena galutinė baigiamoji projekto
konferencija15. Įgyvendinus projektą taip pat buvo parengta kolektyvinė studija anglų kalba16, kurioje plačiausiai ir bus pateikiami projekto metu gauti
mokslinių tyrimų rezultatai.
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Apibendrinant svarbiausius projekto tyrėjų gautus rezultatus ir išvadas
galima teigti, jog vis tik Lietuvos įstojimas į ES nesumažino suvokiamos
„Rusijos grėsmės“ Lietuvos žiniasklaidoje. Per nagrinėtą laikotarpį daugiau
pakito konstatuojamos grėsmės, kada karines pakeitė ekonominių grėsmių
išskyrimas, ir tokiu būdu „Rusija tęsia istorinį Lietuvos „kito“ vaidmenį“17.
Taip pat projekto tyrėjų gautų rezultatų duomenimis, Lietuvos žiniasklaidoje ir viešajame diskurse silpnėja „Europos kaip rojaus“ įvaizdis, daugėjo
straipsnių, siejamų su Europa kaip nehomogeniška erdve, tačiau Europa
tebeišlieka Lietuvos svarbiausiais „namais“, galinčiais patenkinti Lietuvos
poreikius.
Kitas tapatybės tyrimus apimantis projektas daugiau dėmesio skyrė lyginamajam aspektui ir istorinei dimensijai. 2012 metais buvo įgyvendintas
tarptautinis mokslo projektas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų srities programą, kurį pagal sutartį Nr.TAP-34/2011 finansavo Lietuvos
mokslo taryba. Projekto pavadinimas: Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės
tapatybės ypatumai Europos integracijos kontekste: tapatumai ir skirtumai.
Įgyvendinant projektą dalyvavo Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto
mokslinė grupė, vadovaujama prof. dr. Reginos Jasiulevičienės, Baltarusijos valstybinio universiteto mokslininkų grupė, vadovaujama prof. Viktoras
Shadurkijus ir Jungtinių Amerikos Valstijų Minesotos Šv. Tomo universiteto
mokslininkai profesoriai Rene L. Buhras ir Stevenas Hofmanas. Projektas
buvo įgyvendinamas 2011–2012 metais. Projekto tikslas – ištirti dviejų kaimyninių valstybių, turinčių bendrą istorinę praeitį, nacionalinės tapatybės
formavimosi panašumus bei skirtumus, siejant tai su postkomunistiniais bei
europinės integracijos procesais.
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4 lentelė. Projektas „Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės tapatybės ypatumai: Europos integracijos kontekste: tapatumai ir skirtumai“.
Projekto dalyviai

Projekto
trukmė

Tyrimų
objektas

Tyrimų metodologija

Svarbiausi rezultatai

R. Jasiulevičienė,
L. Mažylis,
S. Rakutienė,
L. Venclauskas,
R. L. Buhr,
S. Hofman,
M. Fabrikant,
A. Tichomirov,
V. Šadurskij,
A. Selivanov.

2011–2012

Lietuvos ir
Baltarusijos
nacionalinės
tapatybės
formavimasis.

Istorinė tapatybės
transformacijos
retrospektyva, Europos
integracijos aspektas,
jaunimo požiūris.
Kiekybinis tyrimas:
apklausos anketa
(500 politikos mokslų
studentų Lietuvoje ir
500 Baltarusijoje).

Parengta kolektyvinė
monografija anglų kalba.
Publikuoti mokslo
straipsniai žurnaluose:
„Journal of International
law and international
relations“ 2011/2 (57),
„Politikos mokslų
almanachas“ 2012/12.
3 Seminarai Kaune ir
Minske.

Baltarusijos mokslininkų grupę sudarė Baltarusijos valstybinio universiteto
tyrėjai: M. Fabrikantas, A. Tichomirovas, V. Šadurskij, A. Selivanovas. Šių
tyrėjų mokslo veiklas finansavo Baltarusijos mokslo institucija. Kaip jau
buvo minėta, projekte taip pat dalyvavo du JAV mokslininkai, kurie reikšmingai prisidėjo rengiant apklausos anketą ir apdorojant gautus empirinius
duomenis. Vykdant projektą Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkai du kartus pasikeitė moksliniais vizitais (Minske ir Kaune), su JAV mokslininkais
susitikimai įvyko du kartus (Kaune, VDU, Minske, Baltarusijos valstybiniame universitete). Vykdant projektą tarpiniai projekto tyrimų rezultatai buvo
publikuoti recenzuojamuose periodiniuose mokslo žurnaluose: „Žurnal
meždunarodnogo prava i meždunarodnych otnošeniij“ 2011 nr. 2; „Politikos mokslų almanachas“ 2012/12; „Nationality Papers“. Galutiniai projekto
tyrimų rezultatai publikuojami kolektyvinėje monografijoje (Peculiarities
of Lithuania’s and Belarus national identity in the context of European integration processes: similarities and differences. Editors Rene Buhr and Steve
Hofman. Collective monograph, Vytautas Magnus University, Kaunas 2013).
Šioje monografijoje bendraautoriai (lietuvių, baltarusių, amerikiečių mokslinė grupė) analizuoja ir lygina Baltarusijos ir Lietuvos nacionalinės tapatybės formavimosi sąlygas ir perspektyvas: istorinės retrospektyvos, europinės
integracijos ir jaunimo požiūrio aspektais. Atlikti ir išanalizuoti empirinių,
mokslinių tyrimų duomenys svarbūs tiek praktiniu aspektu, tiek ir teorinės
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analizės naujumu. Įvertinus galutinę projekto ataskaitą Lietuvos mokslo tarybos ekspertai šį projektą siūlė daryti tęstiniu.
Projekto tyrėjų grupė padarė išvadas, jog „pasaulio globalizacijos procesai
nepaneigia ir nesumažina nacionalinės tapatybės svarbos, o nacionalinės savivokos lygis yra vienas iš visuomenės politinės ir ekonominės konsolidacijos
komponentų, todėl nacionalinės tapatybės tyrinėjimai yra labai aktualūs.“18
Kaip teigiama projekto galutinėje ataskaitoje, taip pat buvo konstatuota, jog
lyginant Lietuvos ir Baltarusijos nacionalines tapatybes ir siejant tapatybės pokyčius su eurointegracinių procesų įtaka, išryškėjo bendrų tapatybės kriterijų
problema, kilo klausimas, kaip nustatyti etniškumo ir pilietiškumo santykį, lyginant dviejų šalių nacionalinę savivoką.

Mokslo disertacijų tyrimai: tarptautinė ir nacionalinė
politika lyginamuoju aspektu
2012 metais keturi klasterio tyrėjai baigė mokslinius tyrimus ir sėkmingai apgynė mokslines disertacijas. Leonas Tolvaišis apgynė mokslinę disertaciją „Political parties and ethnic minority policies, 1991–2001: A comparative study of
Serbia’s Hungarians and Estonia’s Russians“. Autorius nagrinėja etninius klausimus ir su jais susijusią problematiką postkomunistinių transformacijų procesuose. L. Tolvaišis kaip pagrindinius objektus lyginamajai analizei pasirinko
gana specifinius ir geografiškai nutolusius atvejus – Balkanų regione esančią
Serbiją ir buvusią Sovietų Sąjungos respubliką, Baltijos regiono valstybę Estiją.
Kaip pats autorius išskiria, jo tyrimų objektas apima etninių mažumų politikas, vykdomas ar siekiamas tiek etninių politinių partijų, tiek ir valstybinio
lygmens partijų19. L. Tolvaišis siekė ištirti ryšius tarp politinių partijų, politinių praktikų ir konkrečių politikų vykdomų etninių mažumų (Estijoje – rusų,
Serbijoje – vengrų) atžvilgiu. Kaip autorius apibrėžia, jo tyrimo inovatyvumas
yra tai, jog „... pateikia naują metodą, kuriame į vientisą tyrimą suvedama etninių mažumų politikos sritis ir partijų sprendimų priėmimo teorinės perspektyvos.“20 Tyrimo metodologija apima konkrečių partijų politikos „kelio priklausomybę“ naudojant istorinio institucionalizmo teorinę prieigą. Autorius
naudoja tris pagrindinius metodus: dokumentų analizę, archyvo medžiagą ir
interviu metodą. Autorius atliko 24 interviu iš Serbijos ir Estijos politinių partijų lyderių, partijų, valstybinių institucijų atstovų ir ekspertų21. L. Tolvaišis
padarė išvadą, jog būtent istorinio institucionalizmo teorinė prieiga tiek Es-
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tijos, tiek ir Serbijos atvejais paaiškina partijų politikos ir politinių praktikų
stabilumą ir nelankstumą etninių mažumų politikos srityje.22
Lina Marcinkutė savo mokslinėje disertacijoje „Žmogaus teisių politika ir
valstybės suvereniteto dermė Lietuvos nacionalinėje žmogaus teisių politikoje“
tyrinėjo Lietuvos atvejį žmogaus teisių politikos kontekste. Autorės atliekamų
tyrimų objektas apima žmogaus teisių ir valstybės suvereniteto santykį. L. Marcinkutės disertacijoje keliamas tikslas yra „ištirti, ar valstybės suverenitetas ir
žmogaus teisės yra (ne) suderinami vienas su kitu Lietuvos nacionalinės žmogaus teisių politikos formavimo kontekste.“23 Autorė pažymi, jog jos nagrinėta
žmogaus teisių tematika Lietuvoje nėra išplėtota, o tyrimų naujumą ir reikšmę
nulemia žmogaus teisių ir laisvių kompleksinis tyrimas, taip pat atliktas empirinis tyrimas, pateikiant šalies valdančio politinio elito požiūrį į žmogaus
teises, analizuotas santykis tarp valstybės suvereniteto ir žmogaus teisių24.
L. Marcinkutės moksliniame darbe naudoti svarbiausi tyrimo metodai apima
mokslinės literatūros analizę, dokumentų analizę, pusiau struktūruotų kokybinių interviu (buvo atlikti 5 interviu) analizę. Išanalizavusi šiuolaikinės valstybės suvereniteto koncepciją ir Lietuvos žmogaus teisių politikos formavimo
procesą autorė padarė išvadą, jog „Vyriausybės programų analizė išryškina, kad
Lietuvai būdinga tradiciškai žemo ekonominio išsivystymo šalims būdingas
„pagrindinių poreikių tenkinimo sindromas“, pasireiškiantis prioriteto skyrimu socialinių, ekonominių teisių užtikrinimui. Pirmaeilio dėmesio skyrimas
problemų, susijusių su antrosios kartos teisių užtikrinimu sprendimui, sudaro
prielaidas teigti, kad Lietuvai būdingas demokratinis nebrandumas, pasireiškiantis valdančiajame politiniame elite vyraujančia logika, jog pagerinus šalies
socialinį, ekonominį gerbūvį atitinkamai pagėrės ir žmogaus teisių padėtis šalyje. Taigi, disertacijos ginamasis teiginys, kad šalies valdantysis politinis elitas
žmogaus teisių garantavimą įprastai mato per socialinio ekonominio gerbūvio
užtikrinimą, pasitvirtino.“25
Gerda Jakštaitė mokslinėje disertacijoje „Rusijos sulaikymo ir įtraukimo
strategijos šiuolaikinėje JAV užsienio politikoje ir Baltijos šalių reikšmingumas“ tyrinėjo JAV užsienio politikos strategijas Rusijos atžvilgiu ir Baltijos
šalių vaidmenį jose. Disertacijoje keliamas tyrimo tikslas „išsiaiškinti, kokia
užsienio politikos strategija – sulaikymas ar įtraukimas – vyrauja JAV santykiuose su Rusija šiuolaikinėje tarptautinėje arenoje, kaip ji reiškiasi ir Baltijos
šalių reikšmingumą šių strategijų įgyvendinime.“26 Kaip autorė akcentuoja, jos
tyrimų naujumas ir aktualumas pasireiškia per pasirinktų šiuolaikinių JAV ir
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Rusijos santykių strategijų (sulaikymo ir įtraukimo) analizę, kuri yra tiriama
kompleksiškai. Darbo inovatyvumas taip pat atsiskleidžia ir per metodologinį pasirinkimą, kada šalia tradicinių tyrimų metodų, tokių kaip dokumentų
analizė, kalbų tekstų analizė ir mokslinės literatūros analizė, taip pat yra naudojamas įvykių rinkinio (angl. event data-set) tyrimo metodas, kuris, pasak
autorės, yra vienas pirmųjų politikos mokslų tyrimų kontekste27. Atitinkamai
pritaikydama šį metodą autorė atliko 1992–2008 m. laikotarpio JAV dienraščių „The Washington Post“ ir „The New York Times“ monitoringą. G. Jakštaitė
fiksuodama įvykius nagrinėtuose dienraščiuose nustatė JAV ir Rusijos įvykių,
JAV ir Baltijos šalių įvykių minėjimų dažnį ir įvykių vertinimą iš JAV pozicijos. Mokslinio darbo inovatyvumas taip pat išsiskiria ir per analizuotą Baltijos
šalių, kaip visumos, reikšmingumą minėtų didžiųjų pasaulio valstybių tarpusavio santykiuose. Kaip teorinį pagrindą autorė pasirinko klasikinę ir bene labiausiai paplitusią tarptautiniuose santykiuose realizmo teoriją.
5 lentelė. Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijų taikymas šiuolaikinėje JAV
užsienio politikoje.
G. H. Busho
vyresniojo
administracija
(1992)

B. Clintono
administracija

G. W. Busho
administracija

1-oji
kadencija
(1993–1996)

2-oji
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(1997–
2000)

1-oji
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2-oji
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(2005–2008)

Deklaruojama
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politika

Įtraukimo strategija

Įtraukimo
strategija

Įtraukimo
strategija

Įtraukimo
strategija

Įtraukimo
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Praktinė
užsienio
politika

Įtraukimo strategija

Įtraukimo
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Sulaikymo
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Sulaikymo
strategija

Šaltinis. Jakštaitė, Gerda. Russia’s containment and engagement strategies in contemporary foreign policy of the U.S. and the significance of the Baltic states: Summary of
doctoral dissertation. Vytautas Magnus University. Kaunas, 2012, p. 32

Įgyvendinusi mokslinį tyrimą autorė padarė išvadą: „Nepaisant pasikeitusios tarptautinės aplinkos po Sovietų Sąjungos žlugimo ... šiuolaikinėje JAV
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užsienio politikoje santykiuose su Rusija pastebimas sulaikymo ir įtraukimo
strategijų taikymo tęstinumas, kas leidžia teigti, jog sulaikymo ir įtraukimo
strategijų laikymas tipinėmis didžiųjų valstybių užsienio politikos strategijomis išlieka perspektyvia prieiga šiuolaikinių tarptautinių santykių analizėje
ir liudija klasikinio realizmo metodologijos aktualumą.“29 G. Jakštaitės gauti
moksliniai rezultatai pateikti 5 lentelėje.
G. Jakštaitę už šį mokslinį darbą Lietuvos mokslų akademija 2013 metais
apdovanojo pagyrimą raštu30.
Sima Rakutienė mokslinėje disertacijoje „Europos Sąjungos rytinės kaimynystės politika: viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų tinklaveika“ tyrinėjo
dviejų lygmenų veikėjų – viršvalstybinio ir nacionalinio – koreliacinius ryšius
formuojant ir įgyvendinant ES rytinės kaimynystės politiką. Mokslinės disertacijos naujumas ir vertė, atskleista tiek per pasirinktą metodologiją, teorinę
prieigą – analizė atlikta per tinklinės valdysenos perspektyvą, tardisciplininiu
tyrimo aspektu (politikos formavimo ir įgyvendinimo santykis), tiek empirinių
tyrimų reikšme – atlikti kokybiniai pusiau struktūruoti interviu (buvo atlikti
per keletą etapų ES institucijose Briuselyje, Suomijoje ir Lietuvoje – 20 interviu), rodo politinių procesų pokyčius ir jų problematiką ES išorinėje politikoje
įgyvendinus Lisabonos sutartį. Disertacijoje naudota metodologija, struktūra,
tyrimo logika atsispindi 6 lentelėje.
6 lentelė. Disertacijos metodologija ir struktūra.
Disertacijos
dalis

Tyrimo objektas, turinys

Naudojami metodai

I dalis

Kaimynystės problemos sprendimo būdas
Europoje – ryšiai tarp integracijos, saugumo ir
tarpusavio priklausomybės. Kaimynystės santykių
kūrimo, reguliavimo, valdomumo problemos.
Valdysenos teorinės prieigos pritaikymas ES išorės
politikoje, tinklaveikos, institucionalizmo, vaidmens
teorinių prielaidų analizė, palyginimas, sintezė.
Konstruojamas ES kaimynystės politikos tyrimo
teorinis pagrindas.

Mokslinės literatūros analizė;
Teorinė analizė, palyginimas.
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II dalis

ES rytinės kaimynystės politikos formavimo ir
įgyvendinimo tyrimas. ES viršvalstybinis lygmuo.
Intencinis, institucinis ir interakcinis aspektai.
Viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų interakcinės
struktūros suformavimas.

Kokybinių elito / ekspertų interviu
duomenų analizė, teisės aktų,
dokumentų, strategijų, programų analizė,
darbo planų analizė, antrinė kiekybinių
duomenų analizė.

III dalis

ES rytinės kaimynystės politikos formavimo
ir įgyvendinimo tyrimas. Nacionalinių veikėjų
(Lietuvos, Suomijos) vaidmenys, įsitraukimas į
Rytinės partnerystės veiklas. Intencinis, institucinis
ir interakcinis aspektai.

Kokybinių elito / ekspertų interviu
analizė, grupinis interviu, teisės aktų,
dokumentų, strategijų, programų analizė,
mokslinės literatūros analizė. Elektroninė
apklausa / susirašinėjimas el.paštu.

Šaltinis. Rakutienė, Sima. ES rytinės kaimynystės politika: viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų tinklaveika: daktaro disertacija. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas,
2012, p. 13.

Mokslinę disertaciją autorė priskyrė ES valdysenos mokslinių tyrimų grupei (valdysenos mokslinius tyrimus plėtoja Lavenex 2007, Ganzle 2008, Bosse
ir Polglase-Korosteleva 2009, Filtenborg 2002, Cardwell 2008, Schimmelfennig 2009), tačiau pagal tyrimo objektą, mokslinėje disertacijoje analizė atliekama iš viršvalstybinių ir nacionalinių veikėjų perspektyvos, per jų tarpusavio
sąveikos aspektą. Lyginamajam tyrimui autorė pasirinko Lietuvos ir Suomijos
atvejus. Remdamasi empirinių tyrimų duomenimis autorė padarė išvadą, jog
įgyvendinus Lisabonos sutartį ES atstovavimo santykiuose su kaimynais, taip
pat išteklių paskirstymo ir koordinavimo funkcijomis dalijasi Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba, tarp kurių tvyro intensyvi politinė konkurencija, kai pirmoji siekia išlaikyti informacinį monopolį ir kompetencijas,
o antroji – jas praktiškai (realiai) įgyti.“31 Autorė taip pat pažymi, jog Europos
Parlamentas vysto intensyvią tinklaveiką su ES rytinių kaimynų politinėmis
partijomis, kuri gali nulemti ir politinio socializuojančio poveikio rezultatus.
Remiantis šioje disertacijoje atliktų empirinių tyrimų duomenimis, galima
išskirti tarpvyriausybinės, transvyriausybinės, tarpparlamentinės ir pilietinės
visuomenės tinklaveikos tipus32. Palyginusi Lietuvos ir Suomijos vaidmenis
rytinėje kaimynystėje autorė padarė išvadą, jog abiejų šalių interakcinė analizė
parodė, kad Rytinės partnerystės atveju daugelis veiklų yra perkelta į europinį
lygmenį ir daugiau veikiant per ES kuriamą bendrą valdysenos struktūrą. Lietuva kiekybiškai aktyviau dalyvauja Rytinės partnerystės veiklose negu Suomija, tačiau Suomijai sėkmingiau pavyko europeizuoti rytinės kaimynystės poli-
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tiką. Abi šalys savo efektyviausią patirtį ir ekspertines žinias, jas perduodant
rytiniams kaimynams, sieja su pasienio bendradarbiavimo politika33.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
2012 metais klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ politikos tyrėjų grupė atliko keletą reikšmingų kolektyvinių ir individualių mokslinių tyrimų. Svarbiausios išvados ir rekomendacijos:
Lietuva, įveikusi politinės-socialinės mobilizacijos, integracijos į europinę
ir platesnę Vakarų erdvę fazes, susidūrė su demokratijos konsolidacijos komplikacijomis. Mokslininkų grupė, įgyvendinusi projektą, rekomendavo, jog
„svarbiausieji politinio elito veikėjai sutartų dėl referendumų institucionalizacijos. Siūlytina sustiprinti patariamojo referendumo institutą, palengvinant
patariamųjų referendumų sušaukimo institucinius reikalavimus. Per tai referendumas, kaip tiesioginės demokratijos instrumentas, galėtų tapti svarbia politine priemone institucionalizuojant demokratinę piliečių valią.“34
Jaunųjų mokslininkų grupė, įgyvendinusi mokslinį projektą, padarė išvadą,
jog: „projekto vykdymo metu gauti rezultatai parodė, kad lietuvių kolektyvinė
tapatybė yra įtakojama geopolitinių aplinkybių – įstojimo į ES, NATO – ir su
tuo atsivėrusių naujų iššūkių. Lietuvių tapatybė nėra statiškas daiktas, ji yra
debatuojama ir formuojama. Buvimas ES užtikrina laisvą žmonių judėjimą,
kas skatina tapatybių ir kultūrų kontaktus ir persidengimus, taip pat – naujas socialumo formas. Tai yra ne tik iššūkis tradicinei lietuvių tapatybei, bet
ir akademiniams tyrimams, kuriems gali nepakakti tradicinių supratimo ir
interpretavimo metodų suvokti visiškai naujas socialines tendencijas ir besikeičiančias tapatybių formas. Todėl sveikintini tokie lietuvių tapatybės tyrimai, kurie rezultatai leidžia įvertinti ir susivokti naujausiuose mūsų tapatybės
transformacijose.“35
Tyrimai taip pat parodė, jog „eurointegracijos procesai, kaip tapatybės
formavimo faktorius, labiau veikia Lietuvos atveju. Lietuvos socializacija ES
struktūrose leidžia jai perimti bendrą europietišką tapatybę ir identifikuoti
save su demokratijos, teisės normų ir žmogaus teisių įtvirtinimu bei sieti europietiškąją tapatybę su savo užsienio politika ir vaidmeniu ES. Baltarusija po
1991 metų aktyviai dalyvauja posovietinės erdvės integraciniuose procesuose,
kurių lyderė yra Rusija.“36
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Individualūs mokslininkų tyrimai pateikė šias išvadas:
L. Tolvaišis teigia, jog abiejose šalyse – Estijoje ir Serbijoje – politinės partijos vykdė stabilią, nors ir turinčią tiesioginių implikacijų etninių mažumų
atžvilgiu politiką37.
Pasak L. Marcinkutės, Žmogaus teisių ir valstybės suvereniteto tarpusavio
sąryšis Lietuvos žmogaus teisių politikoje vertintinas nevienareikšmiškai, o
žmogaus teisių politika stokoja integralumo ir yra sukoncentruota į tam tikrų
grupių teisių užtikrinimą38.
G. Jakštaitės empiriniai atlikto tyrimo duomenys rodo, jog Baltijos šalys
G. H. Busho vyresniojo, B. Clintono ir G. W. Busho administracijų taikytos
užsienio politikos strategijos santykiams su Rusija nebuvo reikšmingos39.
S. Rakutienė teigia, jog ES vaidmuo rytinėje kaimynystėje priklauso nuo ES
vidinių charakteristikų, tapatybės ir rytinių kaimynų lūkesčių ES atžvilgiu40.
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universitetas), Karolis Žibas (Lietuvos socialinių tyrimų centras). 2012 m. spalio
5 d. buvo surengta tarptautinė konferencija „Becoming European: the construction of national collective identities in Central Eastern Europe after the Accession
to the European Union in 2004“, kurioje pranešimus skaitė ir diskutavo: Andrius
Švarplys (Lietuva, VDU), Andis Kudors (Latvija, Centre for East European Policy Studies), Ieva Karpavičiūtė (Lietuva, VDU), Philippe Perhoc (Prancūzija, the
Institut d’Etudes européennes of Paris III Sorbonne Nouvelle University), Kinga
Dudzinska (Lenkija, Polish Institute of International Affairs), Gerda Jakštaitė (Lietuva, VDU).
Kaip pažymėjo projekto vadovas dr. Andrius Švarplys, kolektyvinė studija „Becoming European: National Identities Construction in Central Eastern Europe After
the Accession to the European Union“ šiuo metu yra formuojama, ji bus publikuota 2013 metais į šią studiją įtraukus ir daugiau Cenrtinės ir Rytų Europos tapatybės
transformacijos procesus išgyvenusių šalių vertinamuosius straipsnius. Prie studijos jau prisijungė ir parengė publikacijas (be honoraro) Latvijos mokslininkas
Andis Kudors ir Rumunijos mokslininkas Silviu Miloiu iš Targoviste universiteto.
Projekto ataskaita MIP-026/2011-AB. P. 5 Ataskaitos rengėjai: Andrius Švarplys,
Gerda Jakštaitė, Pilippe Perchoc, Ieva Karpavičiūtė, Gintarė Žukaitė. Informaciją
suteikė projekto vadovas dr. Andrius Švarplys.
Projekto Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės tapatybės ypatumai: Europos integracijos kontekste: tapatumai ir skirtumai galutinė ataskaita, 2012, p. 6. Ataskaitos rengėja prof. dr. Regina Jasiulevičienė.
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Projekto Nerinkiminių kampanijų įtaka politikos procesams Lietuvoje galutinė ataskaita, 2012. Ataskaitos rengėjai: dr. Liudas Mažylis, dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė, dr. Bernaras Ivanovas, dr. Sima Rakutienė, dr. Jovita Tirvienė, Aušrinė
Jurgelionytė.
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European public space:
politics, communication, discourse
Summary
This scientific report overviews the most important results and achievements of
the scientific research fulfilled by the political scientists group of the VMU cluster
„European public space: politics, communication, discourse” in 2012. Within the
analyzed period of time 3 important scientific groups’ projects were implemented and
two of them were devoted to the analysis of Lithuania’s national identity construction
and the influencing factors. The genesis of 9 selected political initiatives (non-electoral
campaigns) of 2006-2011 in Lithuania were also examined by making media monitoring
in 5 main Lithuania’s internet media portals. Furthermore, in 2012 four scientific
dissertations were finalized and successfully defended. Therefore the scientific group
of political science researchers of the cluster made an amount and enriching research
and published over 15 scientific articles in 2012.
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GLOBALIZACIJOS ĮTAKOS TEISEI TYRIMAI
doc. dr. Tomas BERKMANAS

Įvadas
Klasteris „Globalizacijos įtakos teisei tyrimai“ buvo įsteigtas 2008 m. pabaigoje siekiant sutelkti Teisės fakulteto mokslininkus bendrai mokslinei veiklai. Iš
esmės jis buvo orientuotas į visus Teisės fakulteto mokslininkus, t. y. buvo siekiama, kad jie visi jame galėtų dalyvauti. Atitinkamai ir klasterio tema pakankamai plati – tokia, kad kiekvienas šio fakulteto mokslininkas pagal ją galėtų
atlikti didesnę dalį savo tyrimų arba kad didesnė dalis mokslininko atliekamų
tyrimų atitiktų šią temą. Vis dėlto tai reiškia, kad klasterio tyrimai nespecializuoti, todėl mokslininkai nėra itin įsitraukę į klasterio veiklą, nes jų tyrimų
temos nėra tiesiogiai ir glaudžiai susijusios su kiekvieno iš jų specializacija.
Tačiau tai turi ir savo privalumų. Minėtoji klasterio charakteristika lemia
jo lankstumą, atliekamų tyrimų mažesnius suvaržymus. Todėl tikimasi ateityje sukurti temiškai labiau koncentruotus ir mokslininkus labiau į bendrus
tyrimus įtraukiančius klasterius (ar klasterį). Kita vertus, to ištakos vienaip
ar kitaip bus būtent dabartinis klasteris, veikiantis kaip terpė, kurioje būsimi
klasteriai gali formuotis. Todėl šioje ataskaitoje pristatyti tokie besiformuojantys labiau specializuoti tyrimų pogrupiai (ypač vienas jų): jų veikla, kokie tyrimai atliekami, kokie labiau specializuoti tikslai keliami ir kokių rezultatų jau
pasiekta. Taip pat pristatomi keli atskirų mokslininkų atlikti tyrimai ir pasiekti
rezultatai siekiant klasterio užsibrėžtų tikslų, vykdant jo uždavinius.
Bendrasis klasterio mokslinių tyrimų tikslas – tirti globalizacijos įtaką teisės tradicijų (kultūrų), teisės sistemų (viešosios ir privatinės teisės), šakų ir
institutų kaitai, jų konvergencijai ir diversifikacijai. 2012 metais daugiausia
nuveikta tiriant globalizacijos procesus, darančius įtaką teisei, ir teisės sritis,
kurioms įtaką daro globalizacijos procesai (tyrimų sisteminimo problema),
tiriant teisės šakų ir institutų kaitą ir diversifikaciją vienoms teisinėms kultūroms perimant kitų teisinių kultūrų patirtį bei tiriant globalizacijos procesų
įtaką Lietuvos teisės sistemai.
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Reikėtų atskirai paminėti, kad klasteris per 2012 metus reikšmingai sustiprėjo. Į klasterį priimtos trys doktorantės (Aušrinė Pasvenskienė, Simona
Žižienė ir Silvija Gervienė). Taip pat į klasterio mokslininkų gretas įsitraukė
Teisės fakulteto profesorius, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Gediminas Mesonis. Tikimasi jo reikšmingo indėlio į klasterio mokslinę
veiklą. Jo iniciatyva 2012 metais buvo pradėtas rengti naujas bendras Teisės
fakulteto mokslininkų darbas – knyga apie pokyčius viešosios teisės srityje tiek
Lietuvoje, tiek už jos ribų. Knyga bus publikuojama 2013 metais.

Tyrimai teisininkų etikos srityje
Daugiausia pažangos pasiekta labiau specializuoto tyrimo linkme teisininkų
etikos srityje. Tai yra sritis, kuri neabejotinai veikiama tos pačios globalizacijos; kitaip sakant, teisininkų etika yra tai, kas peržengia sienas, tampa vis
universalesne teisininkų pasaulio sudedamąja dalimi, kas yra „perimama“, kai
įvairios jurisdikcijos / valstybės mokosi viena iš kitos, mokosi, kaip reikia reglamentuoti teisininkų etiką, ko reikėtų reikalauti iš teisininko, kad jo elgesys
/ veikla būtų etiški. Lietuva čia yra ne išimtis, netgi šis tas daugiau: jos teisinio
/ teisininkų pasaulio realybė yra tokia, kad būtina susirūpinti teisininkų etika,
jos normų diegimu ir tobulinimu. Tokiame kontekste turbūt vienas svarbiausių įvykių 2012 metais Teisės fakultete mokslinių tyrimų srityje buvo tų metų
gegužės mėnesį pradėtas vykdyti LMT finansuojamas mokslininkų grupių
projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo
koncepcija“. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, į kurį įsitraukė 8 fakulteto mokslininkai ir mokslininkas iš Vokietijos Stefanas Kirchneris.
Mokslininkai taip pat yra atrinkti pagal kalbų mokėjimo kriterijus, nes tyrimai
atliekami keliose užsienio šalyse (JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje).
Šiuo projektu siekiama pristatyti teisinei bei platesnei visuomenei iki šiol
Lietuvoje moksliniu lygmeniu išsamiai ir sistemingai netirtų teisininkų etikos bei etinio ugdymo reglamentavimo ir įgyvendinimo garbės teismų veikloje bei teisininkų ugdymo procesuose bendrąją ir lyginamąją analizę bei to
pagrindu pasiūlyti atitinkamų procesų tobulinimo koncepciją. Kaip iš dalies
minėjau, šio tyrimo svarbą ir aktualumą patvirtina pokyčių teisininkų etikos
srityje poreikis, kurį lemia šiuo metu kaip niekad menkas teisminės valdžios ir
teisininkų profesinės bendruomenės prestižas visuomenėje, tai, kad teisinin-
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kai yra dažnai kaltinami teisiniu nihilizmu, klanine sistema ir protekcionizmu. Svarbu ir tai, kad teisinių profesijų garbės teismų praktika iki šiol nebuvo
prieinama platesnei visuomenei, o teisininkų etikos pažeidimų ir pasekmių
už šiuos pažeidimus tema visuomenėje yra diskutuojama labai fragmentiškai
ir neskaidriai. Taip pat teisininkų etinio ugdymo reikšmė kol kas nėra tinkamai įvertinta. Ypač sovietmečio palikimo kontekste, kai šioje srityje nebuvo
iš esmės jokio ugdymo visuose ugdymo lygmenyse, tampa akivaizdi tęstinio
teisininkų ugdymo / kvalifikacijos tobulinimo instituto misijos reikšmė užpildant šią spragą.
Pirmieji projekto moksliniai rezultatai buvo paviešinti per kasmetinę Teisės fakulteto organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją, kuri šį kartą buvo skirta išimtinai teisininkų etikos klausimams („Globalizacijos įtaka
teisei: visuomeninė ir profesinė teisininko atsakomybė“). Labai reikšmingas
buvo prof. Julijos Kiršienės ir dokt. Vyganto Malinausko parengtas pranešimas „Skirtingi teisininkų etikos modeliai ir jų įtaka visuomenės pasitikėjimui
teisine valstybe“. Buvo siekiama atsakyti į dar Charles’o Friedo suformuluotą
klausimą: „Ar geras teisininkas gali būti geru žmogumi?“ Pranešime buvo nagrinėjami klausimai: ar teisininko profesinis vaidmuo suponuoja specifinį etikos ir dorovės supratimą bei vertinimą, kuo ši samprata skiriasi nuo bendrųjų
moralės ir dorovės normų; ar moralinius bei etinius teisininko pasirinkimus
determinuoja pasirinkta profesija, pavyzdžiui, teisėjo, advokato, prokuroro,
notaro ar antstolio, ir atitinkamas socialinis šių profesijų atstovams priskiriamas vaidmuo, taip pat, kiek svarbios profesinių santykių aspektu teisininko ir
jo kliento vertybinės nuostatos, ypač jei jos išsiskiria, ir kurios iš jų yra svarbesnės, ar teisininkas turi ir gali atstovauti klientui ar jo interesui, kuris jam
asmeniškai yra nepakenčiamas, kiek reikšmingos yra teisininko pareigos teisės
sistemai ir teisingumui. Be to, buvo analizuota, ar teisininkas (teisėjas, prokuroras ar advokatas) privalo siekti teisingumo byloje.
Taip pat teisininkų etikos srityje vykdomų tyrimų pagrindu yra parengtos ir
išleistos dvi mokslinės publikacijos, itin reikšmingos projekto tyrimų kontekste. Prof. E. Gruodytė ir dr. S. Kirchner parengė ir moksliniame žurnale Baltic
Journal of Law & Politics publikavo mokslinį straipsnį „Pro Bono Workvs. Legal Aid: Approaches to Ensuring Access to Justice and the Social Responsibility of the Attorney“1 (liet. „Pro-bono paslaugos vs. teisinė pagalba: teisingumo
sistemos prieinamumo užtikrinimas ir advokato visuomeninė atsakomybė“),
kuriame lyginami požiūriai į nemokamą teisinę pagalbą ir pro bono paslaugas
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Lietuvoje ir Vokietijoje. Straipsnyje padarytos šios svarbiausios išvados ir įvardyti pasiekti rezultatai:
1. Teisingumo sistemos prieinamumas yra vis svarbesnė teisė tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekstuose. Ji reikalauja iš valstybių imtis
tiesioginių veiksmų siekiant užtikrinti, kad atitinkamas asmuo gaus jam
reikalingą teisinę pagalbą.
2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos modelis Lietuvoje užtikrina, kad teisinė pagalba bus suteikta kiekvienam, kas tenkina nustatytus
normų reikalavimus, tačiau sistema yra labai formali ir griežtai reguliuojama valstybės. Tiek klientas, tiek advokatas turi tenkint pakankamai griežtų ir sudėtingų teisės normų reikalavimus, klientas nėra laisvas
pasirinkdamas advokatą, o teisinę pagalbą teikiantis advokatas netenka
savo nepriklausomumo, t. y. jis netenka teisės turėti papildomų klientų.
3. Vokiškasis modelis yra lankstesnis – jis leidžia klientui pasirinkti jo norimą advokatą, tačiau pro bono paslaugos yra laikomos neteisėtomis.
4. Nors individualūs klientai gauna geresnes paslaugas pagal pro bono modelį, kadangi advokatas yra labiau suinteresuotas byla (t. y. jo interesas
nėra grindžiamas viena pinigine nauda), tiek vokiškasis, tiek lietuviškasis modeliai užtikrina, kad kiekvienas asmuo turi gauti bent tam tikras
teisines paslaugas.
5. Nei viena sistema nėra tobula. Vis dėlto, jeigu rimtai traktuojame advokato pareigas, siedami jas su dalyvavimu visoje teisinėje sistemoje, o ne
tik vertimusi komercine veikla, galime suprasti, kad advokato mažesnės
pajamos teisinės pagalbos atveju yra ta kaina, kurią jis turi sumokėti už
dalyvavimą teisinėje rinkoje. Teisinė pagalba leidžia maksimaliam klientų skaičiui gauta tam tikras teisines paslaugas. Savanoriška pro bono
veikla negali visiškai realizuoti šios funkcijos, tačiau vaidina svarbų vaidmenį teikiant klientams teisines paslaugas šalia to, kas siūloma reguliarios teisinės pagalbos kontekste.
Prof. J. Kiršienė ir prof. Ch. Szymanski parengė ir moksliniame žurnale Jurisprudencija publikavo mokslinį straipsnį „Vertybinių nuostatų ugdymo, rengiant teisininkus universitete, galimybės“2. Pagrindinės šio straipsnio išvados
ir rezultatai:
1. Teisininkų rengimo klausimais diskutuojantys mokslininkai vienareikšmiškai pripažįsta etinių, moralinių, vertybinių nuostatų ugdymo
svarbą. Šių gebėjimų stoka gali turėti įtakos ne tik visuomenės pasiti-
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kėjimui teisininko profesija, bet ir jau praktikuojančių teisininkų pasitenkinimo darbu, pasitikėjimo savimi bei savo darbo prasmingumo
vertinimui. Deja, teisininkus Lietuvoje rengiančiose aukštųjų mokyklų
programose teisininko etikos arba profesinės teisininko atsakomybės
kursas nėra tarp privalomų dalykų, nors, akivaizdu, kad nepakankamas dėmesys šiam klausimui sudaro neteisingą įspūdį, jog etika yra
antraeilis teisininkui dalykas.
2. Pozicija, jog vertybinių nuostatų išugdyti neįmanoma ar neverta, yra
grindžiama tokiais esminiais argumentais: 1) teisininkų rengimo tradicija ir praktika savaime užtikrina, jog teisininkai privalo būti etiški; 2) moralė bei dorovė yra neteisiniai dalykai; 3) svarbiausios asmens
vertybinės nuostatos jau yra susiformavusios iki studijų universitete,
kas straipsnyje pateikiamais tyrimais ir argumentais yra paneigiama.
Aukštoji mokykla gali ir turi prisidėti prie studijuojančiųjų vertybinių
nuostatų ugdymo ir tai yra vienas svarbiausių teisės studijų programų
turinio reikalavimų.
3. Pagrindinis dėmesys etikos kurse turi būti skiriamas ne etiką reglamentuojantiems teisės aktams, kurie yra kintantys, bet tikslui padėti
studijuojantiesiems patiems kurti savo teisinę savimonę, atpažinti ir
suvokti teisiniam sąmoningumui kylančias dilemas, atpažinti dominuojančias pažiūras į teisininko vaidmenį ir paskatinti apmąstyti ir išsamiai aptarti šių pažiūrų vertybinį pagrindą bei kaitą.
4. Teisininkų etikos kursas, kad ir koks tobulas jis būtų, jokiu būdu nėra
vienintelė priemonė ugdyti asmens vertybines nuostatas. Šiame kontekste pabrėžtina artes liberales išsilavinimo reikšmė, kadangi žymaus
asmens moralinės raidos tyrinėtojo prof. Lawrenso Kohlbergo ir jo pasekėjų tyrimai rodo, jog yra ryšys tarp moralinio suvokimo išsivystymo lygmens ir asmens bendro išsimokslinimo bei erudicijos.
Taip pat 2012 m. projekte įsibėgėjo tyrimų eigoje suplanuoto kokybinio tyrimo – interviu atlikimas. Reikia pažymėti, kad šioje srityje labai pagelbėjo
VDU prof. V. Žydžiūnaitės praktiniai mokymai, kuriuose dalyvavo visi projekto mokslininkai ir dalyviai, taip pat svarbi buvo techninė pagalba.
Taip pat pažymėtina, kad tyrimų vykdymo eigoje buvo susidurta su praktiniais sunkumais renkant informaciją apie atskirų teisinių profesijų drausmines
bylas. Tik nacionalinė teismų administracija, gavusi mokslininkų prašymus,
geranoriškai sutiko pagelbėti, o su likusių teisinių profesijų atstovais teko daug
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ir kantriai bendrauti, siekiant supratingumo, kas rodo, kad tyrimai / projektas
tikrai yra aktualus ir laiku. Nepaisant, kad informacijos buvo paprašyta dar
2012 metų birželio pradžioje, iki šiol kai kurios institucijos nesutiko pateikti
drausminių bylų. Siekdami vis dėlto gauti informaciją, kai tai buvo atsisakoma
daryti, projekto vykdytojai parengė anketą (kuri palengvina institucijų, iš kurių prašoma informacijos, darbą) ir atitinkamos institucijos buvo paprašytos ją
užpildyti. Vis dėlto Antstolių rūmai atsisakė tai padaryti, nenurodydami jokių
motyvų. Neseniai anketą užpildė ir duomenis pateikė Notarų rūmai. Prokuratūra ir advokatūra išsamių duomenų nesuteikė, nors ir neatsisako to padaryti,
tačiau dėl darbų apimties fiziškai nepajėgios tai atlikti suderintais terminais.
Tikimasi, kad iki 2013 metų vasaros duomenis pavyks gauti. Po to jie bus analizuojami, daromos išvados.

Tyrimai kitose srityse
Tyrimai energetikos ir teisės tarpdisciplininėje srityje
Doc. Saulė Milčiuvienė aktyviai dirba energetikos ir teisės tarpdisciplininėje
srityje ir kartu tai yra globali perspektyva. 2012 m. ji publikavo du straipsnius. Viename jų („Legal regulation of renewable energy market“3; liet. „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos reguliavimas“) buvo siekiama ištirti, ar
galiojantis Europos Sąjungos teisinis reguliavimas sudaro prielaidas energijos,
pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, bendros rinkos sukūrimui.
Buvo nustatyta, kad Europos Sąjungos teisė nesuvienodina atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo priemonių, todėl valstybės narės
naudoja labai įvairias paramos schemas siekdamos didinti energijos gamybą
iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Šie skirtumai, egzistuojantys valstybėse
narėse, lemia skirtingą konkurencinę aplinką energijos gamintojams, esantiems skirtingose valstybėse narėse, nes dėl skirtingų paramos schemų vienose valstybėse narėse esančių energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamintojų
konkurencinė padėtis yra daug palankesnė nei gamintojų kitose valstybėse
narėse. Dėl šių priežasčių buvo padaryta išvada, kad bendra atsinaujinančiųjų
energijos išteklių rinka Europos Sąjungoje negali veikti dėl skirtingų paramos
schemų, taikomų atskirose valstybėse narėse.
Kitame straipsnyje („Reguliavimo institucija energetikos sektoriuje“4)
S. Milčiuvienė nagrinėjo ES bendros saugumo ir gynybos politikos bei bendros energetikos politikos integraciją. Buvo atkreiptas dėmesys į skirtingas
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sprendimų priėmimo procedūras bei institucijų kompetenciją šiose politikos
srityse, aptartos pagrindinių ES institucijų funkcijos, nustatyti bendri energetiniai prioritetai jau suformuoti bendros energetikos politikos ir bendros
saugumo ir gynybos politikos srityse. Svarbiausia padaryta išvada buvo ta,
kad efektyviausia integracija galima technologinės plėtros srityje, o didžiausia
grėsmė sėkmingai integracijai – skirtingi institucinės veiklos būdai.

Tyrimai privačios detektyvinės veiklos teisinio reguliavimo srityje
Mindaugas Bilius, rengdamas daktaro disertaciją, atliko tyrimus, susijusius su
privačios detektyvinės veiklos teisiniu reguliavimu Lietuvoje – status quo šioje srityje ir tuo, ką reikėtų keisti. Šioje srityje status quo situacija Lietuvoje yra
paprasta – tai yra specialiai nereguliuojama; nereguliuojama būtent tiesiogiai
siejant su privačių detektyvų veikla; kai ką galima sužinoti iš bendrų teisės aktų,
bet konkrečiai apie privačius detektyvus Lietuvos teisė tyli. Tokiame kontekste
akivaizdus ir globalizacijos įtakos, šiuo atveju, Lietuvos teisei aspektas – į Lietuvą
šiuos veiklos reguliavimo poreikis ir modeliai savotiškai „ateina“ iš išorės.
Konkrečiau kalbant, privatūs detektyvai Lietuvoje savo paslaugas teikia
apie dešimtmetį, tačiau tik dabar Lietuvos Respublikos Seimas ėmėsi svarstyti,
ar tikslinga ir reikalinga atskiru įstatymu reguliuoti privačią detektyvinę veiklą.
Vienas iš tikslų, dėl ko siekiama atskiro privačios detektyvinės veiklos teisinio
reguliavimo – žmogaus teisių, ypač teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą,
apsauga. Kadangi dabar galiojantys Lietuvoje teisės aktai nenumato galimybės privatiems subjektams rinkti asmens duomenis be paties asmens sutikimo,
o tokia teisė suteikta tik valstybinėms institucijoms ir esant teismo leidimui,
Mindaugas Bilius moksliniame straipsnyje „The right to privacy and private
detective activities in Lithuania“5 (liet. „Teisė į privatumą ir privataus detektyvo veikla Lietuvoje“; straipsnis publikuotas žurnale Baltic Journal of Law and
Politics) lyginamojoje perpsektyvoje ištyrinėjo nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, susijusias su asmens privačiu gyvenimu, taip pat įvertino
privataus detektyvo galimybes teikti privačias detektyvines paslaugas Lietuvoje, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų nuostatų ir nesant specialaus reguliavimo. Buvo padaryta išvada, kad Lietuvoje asmens teisės į privataus gyvenimo
neliečiamumą ribas gali sumažinti tik konkretus asmuo, duodamas sutikimą
ar paviešindamas savo privataus gyvenimo aplinkybes. Kol kas tai yra vienintelė galimybė privačiam detektyvui rinkti informaciją, susijusią su asmens
privačiu gyvenimu; aišku, tai iš esmės riboja tokią veiklą. Kitame straipsny-
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je („Privačios detektyvinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo gairės Lietuvoje“6, išspausdintas žurnale Teisės apžvalga) buvo nagrinėjami klausimai,
svarbūs siekiant teisės aktais reglamentuoti privačią detektyvinę veiklą: kaip
bus nustatomi ir užtikrinami tam tikri standartai, būtini teikiant privačias
detektyvines paslaugas, kokiu būdu bus vykdoma tokios veiklos priežiūra ir
kontrolė. Kitaip sakant, straipsnyje Mindaugas Bilius lyginamojoje-globalioje perspektyvoje bando modeliuoti galimą šios srities reguliavimą Lietuvoje.
Straipsnyje keliamos abejonės dėl būtinumo licencijuoti privačią detektyvinę
veiklą, kadangi licencijavimas laikytinas griežčiausia valstybės intervencijos į
rinką priemone. Autoriaus manymu, tokios priemonės taikymas nėra būtinas,
nes veiksminga privačios detektyvinės veiklos priežiūra ir kontrolė galima mažiau griežtesnėmis priemonėmis. Šiuo metu Mindaugas Bilius yra jau parengęs
disertaciją atitinkama tema, kuri bus greitu laiku ginama.

Tyrimai žmogaus teisių apsaugos srityje
2012 m. lapkričio 30 dieną Teisės fakultete įvyko pirmosios disertacijos eksternu gynimas pagal nuo 2011 metų vykdomą jungtinę VDU-MRU teisės doktorantūrą. Disertaciją gynė Vokietijos pilietis Stefanas Kirchneris. Pirmosios
disertacijos tema taip pat buvo originali ir net provokatyvi: „The Pre-Natal
Personal Scope of Article 2 Section 1 Sentence 1 of the European Convention
on Human Rights“7 (liet. „Europos žmogaus teisių konvencijos 2 straipsnio, 2
dalies, 2 pastraipos apsaugos apimtis asmens iki jo gimimo atžvilgiu“). Disertacijoje buvo gvildenama labai svarbi ir aktuali visai Europai (ir ne tik; iš esmės globaliai), ypač atsižvelgiant į šiandieninius mokslo pasiekimus, gyvybės
pradžios apsaugos problematika Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijos kontekste. Disertacijoje detaliai išanalizuota esama šio Teismo praktika,
mokslinė doktrina, aptariami naujausių mokslinių medicininių laimėjimų
kontekste užprogramuoti bioetikos ir teisės aspektai. Darbas vertingas ypač
dėl to, kad jame autorius drąsiai ir pagrįstai reiškia savo nuomonę, kuri yra
nestandartinė, palyginti su šiuo klausimu dominuojančia daugumos nuomone,
ir tuo skatinanti diskusiją. Pagrindinė jo išvada yra ta, kad yra galima tokia
Europos žmogaus teisių konvencijos 2 straipsnio interpretacija, pagal kurią jis
būtų taikomas ir kūdikiams iki jų gimimo, atitinkamai, faktiškai uždraudžiant
abortus. Argumentai, kuriais tokia interpretacija būtų grindžiama, autoriaus
yra kildinami iš etikos / moralės srities, kuri iškeliama virš teisės srities. Argumentai yra du: 1) negimęs kūdikis jau turi žmogiškąją prigimtį; 2) po pastoji-
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mo, kūdikiui pastoviai vystantis, jokia pašalinė jėga negali pakeisti negimusio
kūdikio kaip žmogaus savasties. Kitaip sakant, teisė į gyvybę galioja per visą
žmogaus egzistavimo laikotarpį, apimant ir jo egzistavimą motinos įsčiose.
Autorius taip pat teigia, kad valstybė turi saugoti kūdikius iki jų gimimo, jeigu
jų tėvai atsisako tai daryti; kita vertus, tėvų pareiga tai daryti yra pirminė, valstybės – antrinė. Bet kuriuo atveju, šis darbas turėtų sukelti aktualias diskusijas
tiek teisininkų mokslininkų, tiek akademikų, tiek ir likusios visuomenės dalies,
neabejingos doktoranto paliestai problematikai, ir daug prisidėti prie tolesnės
mokslinės doktrinos vystymosi šioje srityje.

Kitų tyrimų iniciatyvos
Bendrasis potencialas naujoms globalios dimensijos nestokojančioms tyrimų
kryptims Teisės fakultete yra nemenkas. 2012 m. prof. Ch. Szymanski išreiškė iniciatyvą pradėti aktyvesnius tyrimus lyginamosios darbo teisės srityje
steigiant atitinkamą tarptautinę asociaciją. Jis yra lyginamosios darbo teisės
specialistas, atitinkamai, analizuoja šią sritį globaliai. Tokį potencialą taip pat
galime įžvelgti ir baudžiamosios teisės srityje, kur itin aktyvi yra prof. Edita Gruodytė, burianti apie save bendraminčius. Dar vienas veiklos baras yra
atskiros civilinės teisės sritys. Čia veiklą intensyviai vysto prof. J. Kiršienė su
grupe bendradarbių. Pavyzdžiui, sutarčių teisės tema 2012 metais prof. J. Kiršienė įsitraukė į traptautinį Common Core projektą „Immoral Contracts in
Europe“ ir su bendraautoriumi dokt. Pauliumi Astromskiu rengia Lietuvos
ataskaitą apie amoralių sutarčių teisinį reguliavimą ir praktiką pagal koordinatorių pateiktą klausimyną. Pagal šį projektą 2012 m. spalio mėn. Grioningeno
universitete (Olandija) buvo perskaitytas pranešimas „Contracts Contrary to
Good Morals and Public Policy: the Lithuanian Experience“ (liet. „Sutartys,
prieštaraujančios nepriekaištingai reputacijai ir viešajai tvarkai: Lietuvos patirtis“), kuris buvo parengtas bendradarbiaujant su dokt. Vygantu Malinausku.
Paminėtina ir tai, jog 2012 m. kartu su bendraautoriumi Pauliumi Astromskiu parengtas straipsnis „Sutarties turinys ir jo aiškinimas teisės ekonomikoje“,
kuris turi būti netrukus publikuotas Mykolo Romerio universiteto leidžiamoje
monografijoje.
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Išvados
Apibendrinant klasterio per 2012 metus pasiektus tyrimų rezultatus ir atliktus darbus, galima konstatuoti, kad jo mokslininkai toliau sėkmingai vykdė
savo veiklą. Jie pasiekė reikšmingų rezultatų šiose srityse: teisininkų etikos,
energetikos ir teisės, privačios detektyvinės veiklos teisinio reguliavimo,
žmogaus teisių apsaugos ir kai kuriose kitose. Labiausiai išsiskirianti sritis
sietina su teisininkų etika, kur reikšmingiausias įvykis 2012 metais buvo pradėtas vykdyti LMT finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Teisininkų
etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“. Pagal jį
vykdomi darbai ir atliekami tyrimai siejami su klasterio veikla. 2012 metais
vykdant projektą buvo parengti ir publikuoti du straipsniai, kuriuose buvo
palyginti požiūriai į nemokamą teisinę pagalbą ir pro bono paslaugas Lietuvoje ir Vokietijoje, išanalizuotos vertybinių nuostatų ugdymo, rengiant teisininkus universitete, galimybės. Energetikos ir teisės tarpdisciplininių tyrimų
srityje buvo ištirta, ar galiojantis Europos Sąjungos teisinis reguliavimas sudaro prielaidas energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių,
bendros rinkos sukūrimui; taip pat išnagrinėta ES bendros saugumo ir gynybos politikos ir bendros energetikos politikos integracija. Privačios detektyvinės veiklos teisinio reguliavimo srityje lyginamojoje perpsektyvoje buvo
ištyrinėtos nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatos, susijusios su
asmens privačiu gyvenimu, taip pat įvertinos privataus detektyvo galimybės
teikti privačias detektyvines paslaugas Lietuvoje, nepažeidžiant galiojančių
teisės aktų nuostatų ir nesant specialaus reguliavimo; taip pat buvo nagrinėjami kiti klausimai, svarbūs siekiant teisės aktais reglamentuoti privačią
detektyvinę veiklą. Žmogaus teisių apsaugos srityje buvo gvildenama labai
svarbi ir aktuali visai Europai, ypač atsižvelgiant į šiandieninius mokslo pasiekimus, gyvybės pradžios apsaugos problematika Europos žmogaus teisių
teismo jurisprudencijos kontekste.
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Researches of the Impact of Globalization to Law
Summary
The article presents the activities in 2012 of the scientific cluster „Researches of the
Impact of Globalization to Law“, organized by Vytautas Magnus University Faculty
of Law. The paper starts with the general introduction of the cluster focusing on the
general issues of the cluster, characterization of aims and goals raised in the cluster,
and general overview of the research conducted in 2012. The article then continues
with the thorough presentation of the most distinctive scholarly works made and
results achieved by distinguishing to the main themes of research, problems raised,
ideas formulated, and conclusions achieved. The main part of the paper is divided
into two sections. The first section is devoted to the activities in the field of legal ethics
being the focal area of research in 2012. Second section is devoted to the various more
specific areas of research conducted in 2012: interdisciplinary field of energetics and
law, regulation of the activities of private detectives, issues related to the protection of
human rights, and some other areas. Finally, the paper provides with the conclusion
on the activities pursued and results achieved in 2012.
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MARKETINGO VADYBOS
ŠIUOLAIKINĖJE APLINKOJE TYRIMAI
doc. dr. Miglė ŠONTAITĖ-PETKEVIČIENĖ

ĮVADAS
Nėra organizacijų, kuriose nebūtų marketingo. Kiekvienai organizacijai iškyla daug uždavinių: vartotojų poreikių bei rinkos savybių analizė, produkto
pritaikymas pirkėjų poreikiams, vartotojų poreikių struktūros formavimas ir
t. t. Marketingo, kaip veiklos sistemos, pagrindiniai uždaviniai yra: kompleksinis rinkos tyrimas; potencialios paklausos ir nepatenkintų poreikių paieška;
prekių asortimento ir kainų planavimas; priemonių, visiškai patenkinančių
paklausą, paruošimas; pardavimo planavimas ir vykdymas; gamybos organizavimo ir valdymo tobulinimas. Šiuolaikinis marketingas turi daug funkcijų
organizacijose, todėl reikšminga atlikti marketingo teikiamos vertės ir konkurencingumo skatinimo metodų tyrimus bei lyginti jų rezultatus.
„Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ klasterio darbo tikslas
yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus marketingo srityje,
turinčius taikomąją vertę įvairaus pobūdžio ir dydžio organizacijų veikloje.
Pagrindiniai klasterio uždaviniai yra: tirti šiuolaikinių verslo ir viešojo
sektoriaus organizacijų aplinkoje vykstančių pokyčių įtaką marketingo sprendimams; analizuoti ir lyginti naujausias marketingo vadybos tendencijas ir
metodus; nagrinėti didžiausią vertę organizacijoms teikiančius marketingo
sprendimus; gautus tyrimų rezultatus pateikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse, į klasterio tematiką aktyviai įtraukiant Marketingo katedros studentus; siūlyti su
klasterio tematika susieti magistro baigiamuosius darbus.
„Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ klasteris plėtoja: praktinius marketingo tyrimus; prekinio ženklo valdymo ir jo teikiamos vertės organizacijoms tyrimus; reputacijos kūrimo ir valdymo tyrimus skiriant dėmesį
socialinei atsakomybei; vartotojų elgsenos tendencijų tyrimus ir jų sąsajas su
marketingo sprendimais; marketingo komunikacijų sprendimų tyrimus; marketinginius socialinių mokslų tyrimus.
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Išskirtas klasterio temas plėtoja Marketingo katedros dėstytojai: prof. habil.
dr. Jonas Čepinskis, prof. dr. Arvydas Bakanauskas, doc. dr. Nina Klebankaja,
doc. dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė, doc. dr. Lina Pilelienė, doc. dr. Kristina
Zikienė, doc. dr. Aušra Pažėraitė, dr. Vida Kanišauskaitė, dokt. Vilija Bičiūnaitė-Svobodienė, dokt. Vitalija Vanagienė, dokt. Lina Giedrimienė, dokt. Ignas
Masteika.

PRAKTINIAI MARKETINGO TYRIMAI
Praktinių marketingo tyrimų srityje dirba doc. dr. Lina Pilelienė. Ji praktinius
tyrimus atlieka turizmo tema, akcentuodama, kad Lietuvoje paslaugų sfera gali
būti priskirta prie greičiausiai augančių ekonomikos sektorių, pasaulio ekonominės integracijos ir globalizacijos procese kokybė yra pagrindinis veiksnys,
skiriantis paslaugų sferos produktus ir kuriantis konkurencinį pranašumą. Ši
tendencija ryški turizmo paslaugų rinkoje, kurioje ne tik konkurencija, bet ir
vartotojų poreikių kaitos procesai nuolatos intensyvėja, skatindami organizacijos veiklą grįsti tikslinės rinkos identifikavimu, sutelkiant pagrindinį dėmesį
vartotojų lūkesčių pažinimui1 bei nuolatiniam konkurencinio pranašumo –
paslaugų kokybės – tobulinimui.
Pasak doc. dr. Linos Pilelienės, tiek užsienio, tiek lietuvių mokslinėje literatūroje pastebimas ir analizuojamas problemiškas organizacijos aukštos kokybės paslaugų ir produktų sukūrimas bei išlaikymas. Kokybės maksimizavimas,
nuolatinis tobulinimas bei atnaujinimas laiku tampa gyvybiškai svarbūs organizacijai. Analizuodama paslaugų kokybės vertinimo galimybes ir metodus,
grįsdama mokslinės literatūros analize ir sinteze, L. Pilelienė sudarė modelį,
skirtą kelionių organizatorių teikiamų paslaugų kokybei vertinti. Konstruojant
modelį, tyrimo bazę sudarė Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės įžvalgos.

PREKINIO ŽENKLO VALDYMO
IR JO TEIKIAMOS VERTĖS ORGANIZACIJOMS TYRIMAI
Prekinio ženklo valdymo ir jo teikiamos vertės organizacijoms tyrimus atlieka
Marketingo katedros vedėjas – prof. dr. Arvydas Bakanauskas. Prof. dr. A. Bakanauskas koncentruoja dėmesį į vietovės prekės ženklo kūrimą.
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Nurodoma, kad pastaruoju metu vietovės prekės ženklo kūrimo fenomenas mokslinėje literatūroje sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Mokslininkai,
tiriantys šį fenomeną, dirba dviem kryptimis: produkto marketingo ir korporatyvinės ženklodaros. Turizmo vietovės ženklodaros tyrėjai – trečioji, tarpinė
kryptis.
Skirtingi požiūriai į vietovės ženklodaros fenomeną lemia skirtingų koncepcijų ir priemonių taikymą ir, iš dalies, skirtingą jo supratimą. Todėl teoretikai ir praktikai, analizuojantys ar bandantys pritaikyti šį fenomeną praktikoje,
susiduria su problema, kurios koncepcijų nuostatos ir principai yra labiausiai
tinkami, kuriant vietovių prekės ženklus.
Prof. dr. A. Bakanauskas teigia, jog vietovės marketingo koncepcijos centrinė ašis yra vietovės išskirtinumo ir identiteto kūrimas, kuris suteikia galimybę
parduoti vietovę suinteresuotosioms grupėms. Marketingo koncepcijos taikymas vietovės marketingui suteikia komunikacijos, produkto vystymo, įkainavimo ir pardavimo skatinimo įrankius ir pagrindą rutulioti vietovės prekės
ženklą naudojant prekės ženklo asmenybės elementus.
Daroma išvada, kad vietovės ženklodaros centrinė ašis ir siekiamybė – išskirtinumo kūrimas, kuris pasiekiamas sukuriant unikalų vietovės įvaizdį. Vertė vartotojui kuriama, integruojant jo supratimą į vietovės vystymo veiklą, tada
vietovės pokyčiai atitinka žmonių poreikius bei plėtojami atsižvelgiant į ateities poreikius. Įvaizdis kuriamas komunikacijos priemonėmis, transformuojant vietovės identitetą. Kadangi vietovės identitetą lemia vietinių gyventojų
faktų interpretavimas ir istorijos suvokimas, klaidinga būtų formuoti vietovės
identitetą pagal suvokimą, neatitinkantį vietovėje priimto mąstymo būdo.

REPUTACIJOS KŪRIMO IR VALDYMO TYRIMAI
SKIRIANT DĖMESĮ SOCIALINEI ATSAKOMYBEI
Šia tema tyrimus atlieka Marketingo katedros dėstytojos doc. dr. Miglė Šontaitė-Petkevičienė ir doc. dr. Nina Klebanskaja. Doc. dr. M. Šontaitė-Petkevičienė
moksliniais tyrimais nagrinėja korporatyvinės reputacijos vertinimo praktinius ir teorinius aspektus. Doc. dr. N. Klebanskaja savo dėmesį koncentruoja į
socialinės atsakomybės tyrimus.
Korporatyvinė reputacija vis dažniau tampa svarbiu mokslininkų ir praktikų diskusijų objektu, tačiau nepaisant didelio susidomėjimo, egzistuoja nesu-
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tarimas dėl esminių korporatyvinės reputacijos reiškinio aspektų. Mokslinėje
literatūroje korporatyvinės reputacijos sampratose egzistuoja įvairovė2, bendrai priimta samprata nėra apibrėžta3 ir nėra suformuluotos principinės nuostatos korporatyvinės reputacijos vertinimui4.
Korporatyvinės reputacijos samprata, jos formavimas, valdymas ir vertinimas dažniausiai analizuojami verslo organizacijų kontekste. Korporatyvinės reputacijos tyrimai aukštojo mokslo institucijų atžvilgiu nėra dažni. Pastaruoju metu populiarėja verslo mokyklų korporatyvinės reputacijos tyrimai,
tačiau įvertinus kontekstinius skirtumus universitetinių aukštojo mokslo
institucijų korporatyvinė reputacija mokslinėje literatūroje yra aktualus diskusijų objektas.
Doc. dr. M. Šontaitė-Petkevičienė nustatė, kad atsižvelgiant į skirtingas
sąlygas, su kuriomis susiduria organizacijos, korporatyvinė reputacija pasižymi specifiškumu. Korporatyvinės reputacijos veiksniai organizacijose, vykdančiose skirtingo pobūdžio veiklą ar veikiančiose skirtingose veiklų sferose,
skiriasi – vieni veiksniai tam tikrose organizacijose nėra aktualūs ar negali
pasireikšti, nors kitas veiklos sritis atstovaujančiose organizacijose tie patys
veiksniai turi didelę reikšmę. Dėl šių priežasčių korporatyvinė reputacija turi
būti vertinama atsižvelgiant į kontekstinius objektų skirtumus.
Korporatyvinės reputacijos specifiškumas taip pat pasireiškia suinteresuotų grupių atžvilgiu. Atskiros suinteresuotos grupės turi nevienodą suvokimą
apie organizaciją ir yra suinteresuotos kitais jos veiklos aspektais5. Dėl tarp
suinteresuotų grupių egzistuojančių nevienodų korporatyvinės reputacijos suvokimų korporatyvinę reputaciją sudaro skirtingi veiksniai, ir kiekvienu atveju
ji yra specifinė6.
Anot doc. dr. M. Šontaitės-Petkevičienės, korporatyvinės reputacijos vertinimo svarba organizacijoms neabejotina. Organizacijos, pastoviai vertindamos korporatyvinę reputaciją, gali laiku identifikuoti svarbiausių suinteresuotų grupių nuomonę apie jos vykdomų veiklų privalumus ir trūkumus,
vykstančius korporatyvinės reputacijos pokyčius ir gautų duomenų pagrindu
laiku imtis kryptingų koreguojančių veiksmų, kad pagerintų savo korporatyvinę reputaciją. Akcentuojamas vartotojų, kaip ypač svarbios suinteresuotos
grupės, požiūris į korporatyvinę reputaciją ir nurodoma, kad, palyginant su
tomis suinteresuotomis grupėmis vartotojai gali turėti skirtingus lūkesčius ir
organizacijos suvokimą.
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Dėl korporatyvinės reputacijos svarbos aukštojo mokslo institucijoms taip
pat nėra abejonių, tačiau doc. dr. M. Šontaitė-Petkevičienė nurodo poreikį nustatyti, kokių veiksnių pagrindu vertinama aukštojo mokslo institucijų
korporatyvinė reputacija. Pasak jos, mokslinėje literatūroje pateikiama daug
verslo organizacijų ir aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos
vertinimo metodikų bei modelių. Tačiau išsamaus aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos vertinimo veiksnių rinkinio nėra sudaryta.
Egzistuojančios korporatyvinės reputacijos vertinimo metodikos ir modeliai
mokslininkų nėra laikomi išsamiai atspindinčiais korporatyvinės reputacijos
reiškinį, todėl nei vienas negali suteikti visapusiško supratimo, kokių aukštojo
mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos veiksnių pagrindu ir kokiu lygiu yra vertinama aukštojo mokslo institucijų korporatyvinė reputacija. Todėl
doc. dr. M. Šontaitė-Petkevičienė sudarė aukštojo mokslo institucijų korporatyvinės reputacijos vertinimo modelį skirtingų aukštojo mokslo institucijų
vartotojų segmentų požiūriu ir naudodamasi sudarytu modeliu atliko bei paskelbė moksliniuose žurnaluose dalį suplanuotų korporatyvinės reputacijos
vertinimų. Taip pat buvo atlikti ir paskelbti verslo organizacijų korporatyvinės
reputacijos vertinimai.
Daroma išvada, kad Lietuvoje, korporatyvinės reputacijos vertinimo praktika yra tik formavimosi stadijoje dėl nepakankamo korporatyvinės reputacijos teikiamos vertės organizacijoms ir svarbos organizacijų sėkmei supratimo. Galima numanyti, kad netolimoje perspektyvoje Lietuvos organizacijos
korporatyvinės reputacijos formavimui, valdymui ir vertinimui pradės skirti
ypatingą dėmesį, todėl ypač svarbus praktinių korporatyvinės reputacijos vertinimo aspektų identifikavimas.
Doc. dr. Nina Klebanskaja, nagrinėjanti korporatyvinės socialinės atsakomybės klausimus, nurodo, kad korporatyvinė socialinė atsakomybė yra pakankamai naujas fenomenas Lietuvoje, todėl nėra aiškaus supratimo apie tai, kas
tai iš tikro yra. Nepaisant to, korporatyvinės socialinės atsakomybės poreikis
tokiose šalyse kaip Lietuva yra didesnis nei šalyse su nusistovėjusia ekonomine
sistema, nes intensyvi privatizacija padidino atotrūkį tarp turtingų ir vargšų,
lėmė korupcijos suvešėjimą ir sukėlė daug socialinių problemų. Pastarojo laikotarpio ekonominė krizė dar labiau pagilino šias problemas. Doc. dr. N. Klebanskaja nurodo, kad išsivysčiusiose Europos šalyse pagrindiniai faktoriai,
veikiantys socialiai atsakingą požiūrį, yra vartotojai ir visuomenės spaudimas.
Lietuvoje tai yra Vyriausybė ir nevyriausybinės organizacijos.
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Doc. dr. N. Klebanskaja daro išvadą, kad tokioje situacijoje labai aktualu
nagrinėti korporatyvinės socialinės atsakomybės praktiką, suprasti, kaip Lietuvos įmonės įgyvendina pagrindinius korporatyvinės socialinės atsakomybės
principus kasdienėje verslo situacijoje ir kaip šios iniciatyvos prisideda prie
socialinių problemų sprendimų.

VARTOTOJŲ ELGSENOS TENDENCIJŲ TYRIMAI
IR JŲ SĄSAJOS SU MARKETINGO SPRENDIMAIS
Vartotojų elgsenos tendencijų tyrimų ir jų sąsajos su marketingo sprendimais
tema tyrimus atlieka Marketingo katedros dėstytojos doc. dr. Kristina Zikienė
ir doc. dr. Lina Pilelienė. Doc. dr. K. Zikienė savo dėmesį koncentruoja į vartotojų lojalumo klausimus, o doc. dr. L. Pilelienė – į vartotojų pasitenkinimo
nustatymo tyrimus.
Doc. dr. K. Zikienė akcentuoja, kad vartotojų lojalumas vis dažniau tampa
konkurenciniu pranašumu ir daugelio organizacijų siekiamybe. Organizacijos
konkurencinių pranašumų pagrindu laikomas monumentalus lojalių vartotojų potencialas, nes lojalių vartotojų atnešamos pajamos yra pastovios bei turi
tendenciją didėti, lojalius vartotojus išlaikyti organizacijai kainuoja mažiau
nei pritraukti naujus, lojalūs vartotojai teigiamai atsiliepia apie organizaciją,
skleisdami informaciją iš lūpų į lūpas bei rekomenduodami pastarąją kitiems,
be to, lojalūs vartotojai yra mažiau jautrūs kainos pasikeitimams ir sutinka
mokėti daugiau7.
Nustatyta, kad siekdami išanalizuoti vartotojų lojalumo formavimosi procesą, įvairūs tyrėjai mini skirtingas lojalumą skatinančias priemones, išskiria
skirtingus lojalumo formavimuisi darančius įtakos veiksnius. Apibendrindama įvairių autorių8 pozicijas, doc. dr. K. Zikienė nurodo, kad vartotojų lojalumą veikiančius veiksnius galima analizuoti trimis aspektais: siejant su pačia
organizacija ir jos produktais / paslaugomis, siejant su santykių plėtojimu ir
siejant su vartotojo charakteristikomis. Pačios organizacijos pastangos formuojant vartotojų lojalumą traktuojamos kaip savaime suprantamos, tačiau
tyrimai rodo, kad vartotojo asmeninės savybės taip pat didele dalimi lemia
galutinį rezultatą – lojalumo atsiradimą.
Doc. dr. K. Zikienė akcentuoja, kad asmeninių charakteristikų įtaka vartotojų lojalumo formavimuisi dar mažai tyrinėta – nors pripažįstama, kad vieni
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asmenys dėl savo individualių savybių yra labiau linkę tapti lojaliais, o kiti –
mažiau. Galima teigti, jog organizacijos, žinodamos savo vartotojų asmenines charakteristikas, darančias įtaką vartotojų lojalumo formavimuisi, gebėtų
efektyviau priimti bei pritaikyti tinkamus lojalumo formavimo sprendimus.
Iš tyrimų doc. dr. K. Zikienė nustatė, kad asmeninės charakteristikos daro
įtaką vartotojų lojalumo formavimuisi. Vartotojų lojalumo formavimuisi įtaką
daro: vartotojų amžius, pajamos, lūkesčiai, įsitraukimas, inertiškumas, emocinis stabilumas ir sutariamumas, o asmeninės charakteristikos, kurios nedaro
reikšmingos įtakos vartotojų lojalumo formavimuisi yra: lyties aspektas, suvokiama rizika, vartotojų požiūris ir atvirumas patirčiai.
Doc. dr. L. Pilelienės teigimu, organizacijos, norėdamos pelningai vykdyti
savo veiklą, turi ieškoti priemonių, padėsiančių neprarasti rinkos dalies, pritraukti ir išlaikyti vartotojus. Jei vartotojas organizacijos produktais nebus
patenkintas, jai nepasiseks jo išlaikyti. Todėl organizacijose svarbų vaidmenį
atlieka profesionalus valdymas, analizuojamos ir įsisavinamos naujos vadybos
teorijos, padedančios išlikti pelningomis šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis. Dėl to daugėja organizacijų, kurios tampa orientuotos į vartotojus.
Vienas šios orientacijos aspektų yra vartotojų pasitenkinimo valdymas. Vartotojų pasitenkinimas apskaičiuojamas taikant vartotojų pasitenkinimo indeksą,
kurį atspindi indeksui pritaikytas modelis. Jau yra sukurta daug nacionalinių
bei tarpnacionalinių vartotojų pasitenkinimo indekso modelių. Apskaičiavusi
šį indeksą organizacija sužino, kokiu lygiu jos vartotojai yra patenkinti, kas
juos tenkina ir kas netenkina organizacijos teikiamų produktų atžvilgiu. Tokiu
būdu, ištaisius trūkumus, organizacija geriau patenkina savo vartotojus, o tai
gali lemti palankesnę konkurencinę padėtį rinkoje. Vartotojų pasitenkinimo
indeksai apskaičiuojami ne tik organizacijų atžvilgiu, tačiau ir pramonės šakų,
miestų, šalių, net kontinentų atžvilgiu.
Akcentuodama, kad labai populiari pramonės šaka – maisto pramonė, o didžiausią restoranų tinklą Baltijos šalyse valdo UAB „Čili Holdings“,
doc. dr. L. Pilelienė atliko šios organizacijos vartotojų pasitenkinimo tyrimą.
Tyrimo metu nustatoma, koks yra vartotojų pasitenkinimas „Čili pica“ picerijų
paslaugomis, kokie veiksniai jį lemia.
Tyrimo rezultatų analizės metu nustatyti vartotojų pasitenkinimo modelio
kintamųjų indeksai bei jų apibendrinimas leidžia teigti, kad vartotojų pasitenkinimas „Čili pica“ picerijų teikiamomis paslaugomis yra mažas. „Čili pica“
picerijos sukelia vartotojams didelius lūkesčius, kurių šių picerijų teikiamų
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produktų ir paslaugų kokybė neatitinka, dėl to vartotojų suvokiama vertė yra
maža, o šie veiksniai kartu lemia mažą vartotojų pasitenkinimą. Todėl vartotojų lojalumas „Čili pica“ picerijoms yra nedidelis, o vartotojų skundų „Čili
pica“ picerijos atžvilgiu yra nemažai. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą,
kad, siekiant didesnio vartotojų pasitenkinimo picerijos atžvilgiu, svarbiausia
subalansuoti vartotojų lūkesčius ir produktų bei aptarnavimo kokybę.
Atlikto vartotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad
vartotojų lūkesčiai vartotojų pasitenkinimui „Čili pica“ picerijomis tiesioginės
įtakos nedaro. Analizuojant kintamųjų įtakas (picerijų atžvilgiu) nustatyta, kad
visi modelio kintamieji yra reikšmingi, apskaičiuojant vartotojų pasitenkinimą
bei jo pasekmes organizacijai.
Remiantis tyrimo rezultatais, „Čili pica“ picerijoms rekomenduojama sumažinti vartotojams keliamus lūkesčius arba padidinti teikiamų produktų ir
aptarnavimo kokybę, siekiant padidinti vartotojų pasitenkinimą šiomis picerijomis.

MARKETINGO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMŲ TYRIMAI
Marketingo komunikacijų sprendimų tyrimus atlieka doc. dr. Lina Pilelienė.
Doc. dr. L. Pilelienė tyrimus atlieka turizmo sferoje, teigdama, kad dėl vykstančių globalizacijos procesų, laisvosios rinkos politikos, susisiekimo komunikacijų plėtros keliauti tampa vis paprasčiau ir populiariau. Kiekvienas turi
galimybę pasirinkti – kur keliauti, ką aplankyti, kur apsistoti. Siekdamos paveikti vartotojų pasirinkimą, kelionių agentūros, apgyvendinimo įstaigos ir
kitos turizmo organizacijos kaip įmanydamos bando atkreipti į save dėmesį ir
parodyti savo veiklos privalumus, kurie galėtų patenkinti turistų poreikius.
Turizmo rinka neapsiriboja tik savo šalies gyventojais. Šalies ekonomikai
daug įtakos turi ir atvykstamasis turizmas, organizacijoms atnešantis papildomas pajamas iš kitų valstybių. Kiekviena šalis turi savas nuostatas, įsitikinimus,
puoselėja savas vertybes. Būtent kultūros pagrindu susiformuoja ir vartotojų
elgsena, kuri kartu yra ir marketingo komunikacijos objektas. Doc. dr. L. Pilelienė teigia, kad organizacijos turėtų adaptuoti marketingo komunikaciją konkrečios kultūros vartotojams.
Apgyvendinimo įstaigai vykdant marketingo komunikaciją yra ypatingai
svarbu suprasti skirtingų kultūrų ypatumus bei jų įtaką marketingo komuni-
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kacijos suvokimui. Šiuo tikslu doc. dr. L. Pilelienė siūlo taikyti G. Hofstede
„Kultūros dimensijų modelį“ – vieną labiausiai paplitusių – lyginant skirtingas kultūras. Tyrimo metu autorė nustato, kaip apgyvendinimo įstaigos turėtų
vykdyti marketingo komunikaciją, kad atitiktų Lietuvos vartotojų kultūrinius
ypatumus.
Atlikusi Lietuvos vartotojų kultūros ypatumų įtakos marketingo komunikacijos suvokimui renkantis apgyvendinimo įstaigą tyrimą, doc. dr. L. Pilelienė
akcentuoja, kad Lietuvoje labiausiai pasireiškia vyriškumo ir galios distancijos
dimensijos, vartotojai sureikšmina prekės ženklo svarbą, didžioji dalis sutinka
su teiginiu, jog nors prabangos prekės yra tik pasiturintiems, jiems tai asocijuojasi su visavertišku gyvenimu.
Pasak doc. dr. L. Pilelienės, lietuviai nepasižymi nei ilgalaikiškumo, nei
trumpalaikiškumo dimensijomis, teigdami, jog dažnai jaučia sąžinės graužatį
išlaidaudami, kas būdinga į ilgalaikiškumą orientuotoms kultūroms, tačiau leidžia sau įsigyti prekių ne pagal kišenę, yra linkę pirkti kokybiškas prekes, kurios yra brangesnės. Taip pat lietuviams būdingas individualizmas: nepaisant
kainos ir kokybės, yra svarbu išsiskirti iš minios.
Lietuvos vartotojai, rinkdamiesi apgyvendinimo įstaigas, atsižvelgiant į
marketingo komunikaciją, visgi daugiausiai dėmesio atkreiptų į pardavimų
skatinimo programas. Apgyvendinimo įstaigos šios kultūros atstovus galėtų
sudominti akcentuodamos išskirtinumą, bei kartu siūlydamos kažką nemokamai, pvz., pusryčius. Prabangios apgyvendinimo įstaigos – tai puiki proga pasimėgauti išskirtiniu aukšto lygio aptarnavimu. Labiausiai trokštama paslauga,
apsistojant tokio pobūdžio apgyvendinimo įstaigoje – viskas įskaičiuota. Tokio pobūdžio paslaugą teikiančios apgyvendinimo įstaigos galėtų prisivilioti
lietuvius. Atsižvelgdamos į Lietuvos kultūros atstovams būdingą sąžinės graužatį išlaidaujant, bet kartu vyraujančią vyriškumo dimensiją, apgyvendinimo
įstaigos, pasak doc. dr. L. Pilelienės, turėtų akcentuoti nuolaidas ir ekonomišką
kainą, bet aukšto lygio aptarnavimą.
Doc. dr. L. Pilelienės teigimu, individualizmo dimensijos atstovai dėl stipraus tarpusavio ryšio nebuvimo nejaučia didelio poreikio užmegzti ryšio su
pardavėju, todėl Lietuvos vartotojams būtų galima taikyti masines komunikacijos priemones, kurios įtikintų, jog ši prekė ar paslauga jam suteiks naudos.
Kitaip tariant, žinutė turėtų būti trumpa ir aiški.
Populiariausias marketingo komunikacijos kanalas yra internetas. Pasak
doc. dr. L. Pilelienės, Lietuvos vartotojams viešbučio internetinė svetainė tu-
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rėtų būti išskirtinio formato, pabrėžiant aukšto lygio aptarnavimą, prestižą ir
su kuo daugiau vaizdinių elementų, didelių nuotraukų, teksto turėtų būti kuo
mažiau, taip pat labiau nei apgyvendinimo įstaigos kambariai akcentuojamos
papildomos paslaugos ir specialūs pasiūlymai. Viešbučio svetainės turinyje
turėtų būti trumpas viešbučio aprašymas, svarbiausi elementai, kambario ir
restorano nuotraukos ir buvusių svečių rekomendacijos.

MARKETINGINIAI SOCIALINIŲ MOKSLŲ TYRIMAI
Marketinginius socialinių mokslų tyrimus atlieka doc. dr. L. Pilelienė. Ji tyrimus atlieka neuromarketingo srityje, analizuodama, kaip ši nauja mokslo
kryptis gali būti taikoma organizacijų veikloje. Pastarieji doc. dr. L. Pilelienės
tyrimai atlikti analizuojant neuromarketingo principų taikymą kainodaroje ir
prabangos prekių rinkoje.
Doc. dr. L. Pilelienė analizuodama neuromarketingo principų taikymą
kainodaroje, pabrėžia, kad marketingo veiklos praktika rodo, jog vienintelis
marketingo komplekso elementas, organizacijai sukuriantis pajamas, yra kainodara. Atvirkštinė situacija matoma iš vartotojų pozicijos – vienintelė kaina
yra elementas, tiesiogiai parodantis vartotojui jo patiriamų sąnaudų, susijusių su produkto įsigijimu, dydį. Doc. dr. L. Pilelienė pažymi, kad organizacijų
vykdomi kainodaros sprendimai didžiąja dalimi lemia jų sėkmę ar nesėkmę
rinkoje. Neuromarketingo principų taikymas kainodaros veikloje gali būti laikomas nauju ir perspektyviu organizacijos konkuravimo rinkoje būdu. Savo
tyrimais doc. dr. L. Pilelienė atskleidžia ir teoriškai analizuoja neuromarketingo taikymo sritis, taip pat šios paradigmos principų taikymo kainodaroje
galimybes. Siekdama apibrėžti galimas neuromarketingo taikymo kainodaroje kryptis, doc. dr. L. Pilelienė pateikia modelį, kuris gali būti taikomas tiek
tolimesniems moksliniams kainodaros tyrimams, tiek ir praktikoje, priimant
kainodaros sprendimus.
Pasak doc. dr. L. Pilelienės, atsižvelgiant į Lietuvos mokslininkų įžvalgų
neuromarketingo srityje trūkumą, yra aktualu tyrinėti šios paradigmos taikymo sritis. Intensyvi produktų ir paslaugų teikėjų konkurencija skatina verslo
atstovus keisti požiūrį į rinką, atsisakant tradicinių mainais pagrįsto marketingo priemonių ir keičiant pastarąsias subtiliais neuromarketingo metodais.
Neuromarketingo tyrimai yra grindžiami žmogaus smegenų veiklos stebėji-
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mu; jie paneigia daugelį šiuolaikinio marketingo idėjų, todėl galima teigti, kad
modernios marketingo veiklos turi būti koordinuojamos, atsižvelgiant į pasąmoninius procesus, vykstančius vartotojų smegenyse.
Siekdama nustatyti pagrindinius neuromarketingo principus, taikytinus,
vykdant prabangos prekių marketingą, doc. dr. L. Pilelienė atlieka kokybinę
mokslinės literatūros turinio analizę. Analizėje apibendrintai pateikiamos
neuromarketingo įžvalgos, taikytinos prabangos prekėms.

IŠVADOS
Mokslo ir tyrimų klasterio „Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ mokslininkų straipsniai bei jų atliekami tyrimai, pasižymintys tiek temų,
tiek tyrimų krypčių įvairove, padeda numatyti ir prognozuoti šiuolaikines
marketingo vadybos tendencijas ir prisideda prie novatoriškų marketingo
sprendimų analizės ir plėtotės. Dėl to klasteryje atliekami tyrimai aktualūs ne
tik mokslo bendruomenei, bet ir visai šiuolaikinei verslo aplinkai, sprendžiančiai marketingo praktikoje, prekinio ženklo valdymo ir jo teikiamos vertės organizacijoms, reputacijos kūrimo ir valdymo, vartotojų elgsenos tendencijų,
marketingo komunikacijos ir kitas problemas.
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Research of marketing management
in contemporary environment
Summary
This report reviews research carried out within the scientific cluster under the title
„Research of marketing management in contemporary environment“. Research
conducted by the scholars in this research cluster corresponds with the topics
identified as the prioritized topics within the cluster. This cluster unites 12 scholars
of the Department of Marketing in Vytautas Magnus University, Lithuania. Members
of this cluster make research on the following topics: practical research in marketing;
research on brand management and its value to the organizations; research on
reputation creation and management with interest in social responsibility; research
on the tendencies of consumer behavior and its relationship with marketing solutions;
research on solutions of marketing communications; research on social science of
marketing.
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VADYBINĖS TRANSFORMACIJOS
SOCIALIAI DARNIAI VISUOMENEI
IR KONKURENCINGAI VALSTYBEI PLĖTOTI:
organizacijos klimato krizę sukeliančių
reiškinių diagnostika
prof. habil. dr. Pranas ŽUKAUSKAS
doc. dr. Jolita VVEINHARDT

ĮVADAS
Įvertinant didėjančią intelektinio kapitalo reikšmę, būtina spartesnė vadybos
transformacija, nuo vadybos, kaip metodų rinkinio, suvokimo realizuojant
išmintingo valdymo filosofiją. Darbuotojų saugumui, organizacijos klimatui
pavojų kelia diskriminuojantys santykiai, mobingas, vadybinės anomalijos,
neformali klasterizacija, kultūros, vertybinė krizė ir daugelis kitų organizacijos kasdienės veiklos aspektų, kurie susiję su darbuotojų savijauta, tarpusavio
santykių kokybe, reakcijomis į keliamus uždavinius, vadovų sprendimus. Šių
aspektų sąryšių su organizacijų – tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus (pvz.,
švietimo, sveikatos apsaugos sistemose) – gyvybingumu, konkurencingumu,
paslaugų bei gyvenimo šalyje kokybe nebereikia įrodinėti. Tačiau galima
įžvelgti tam tikrų siauresnių ir išsamesnių tyrimų nacionalinėje organizacijų
terpėje, kuriuos Vytauto Didžiojo universitete (VDU) siekiama užpildyti ne
vienerius metus. Organizacijos klimato krizę sukeliančių reiškinių diagnostika atliekama siekiant klasterio „Vadybinės transformacijos socialiai darniai
visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti“ tikslo, t. y. plėsti socialiniams
mokslams reikšmingus tyrinėjimus organizacijų vadybos srityje, turinčius
praktinę taikomąją vertę įvairaus dydžio ir pobūdžio Lietuvos organizacijoms.
Į atliekamus tyrimus įtraukti ir VDU Vadybos katedros kuruojamų studijų
programų studentai.
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Straipsnio pagrindą sudaro 2012 metais atlikti Lietuvos ir užsienio leidiniuose publikuoti teoriniai ir empiriniai tyrimai. Bendrais bruožais pateikiami rezultatai, su kuriais detaliau galima susipažinti pagal straipsnio bibliografinę dalį1.
Šio straipsnio tikslas yra pristatyti organizacijos klimato krizę sukeliančių
reiškinių tyrimus, atliktus siekiant į socialiai atsakingą vadybą orientuotų orgkultūrinių transformacijų.
Siekiant minėto tikslo straipsnyje formuluojami uždaviniai:
1. Apžvelgti organizacijos klimato diagnostinius tyrimus psichosocialinio
darbuotojų saugumo aspektu.
2. Aptarti vadybines anomalijas vadybos kultūros kontekste.
3. Įvertinti vertybių kongruavimu grįsto organizacijos valdymo galimybes.

Organizacijos klimato diagnostika psichosocialinio
darbuotojų saugumo atžvilgiu
Lietuvos teisyne didžiausias dėmesys teikiamas fiziniam darbuotojų saugumui, o
psichosocialiniai saugumo aspektai, nuo kurių labai priklauso organizacijos klimato būklė, dažnai – tik plati vadybinės kultūros problematika. Lietuvos specia
listų, į kurių akiratį dažniausiai patenka mobingo aukos, apklausos2 patvirtino
prielaidą, kad organizacijose dirbantys asmenys kenčia nuo ilgai besitęsiančių
psichostresinių situacijų, eskaluojamų konfliktų, dėl kurių suprastėja sveikata
ir tenka kreiptis į psichologinės pagalbos, gydymo įstaigų specialistus. Atliktu
empiriniu tyrimu, kurio metu panaudotas originalus mobingą ir organizacijos
klimatą matuojantis testas3, nustatyta, kad prastas organizacijos klimatas signalizuoja, jog organizacijos darbuotojų santykiai gali būti mobinguojantys, mobingo,
kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, reiškinys neapsiriboja grupės, kaip
socialinės posistemės, ribomis ir veikia visą organizaciją, nes gali įtraukti ir vadovą, bei veikia organizacijos klimatą. Be to, jeigu mobingas, kaip diskriminacija
darbuotojų santykiuose, vyksta padalinyje, tai lemia neigiamas pasekmes visai
organizacijai, daro įtaką jos veiklos rezultatams.
Nustatyta, kad mobingo raiška aktyvesnė ir klimato būklė prastesnė visos
organizacijos lygmeniu. Ten, kur prastas organizacijos klimatas, dažniausiai
aptinkamas mobingas, o dažniausiai mobingo aukomis tampa eiliniai darbingiausio amžiaus tarpsnio darbuotojai, ypač įgiję aukštąjį išsilavinimą. Reikš-
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minga tai, kad įvairių formų priekabiavimą patiria kas trečias Lietuvos organizacijos darbuotojas.
Apžvelgus tyrimų rezultatus ir išryškinus esmines mobingo strategijos
prielaidas, nustatyta, kad populiariausi veiksmai: mobingas per organizacines
priemones; asmens ir jo asmeninio gyvenimo puolimas; grasinimas fizine jėga
arba jos panaudojimas; piktybinis paskalų platinimas4. Analizuojant problemą
aktualūs socialiniai-demografiniai kriterijai5. Lyginant organizacijos klimato
kriterijus pagal lytį nustatyta, kad vyrai statistiškai reikšmingai svarbesniais
nei moterys laiko saugumo ir / arba apibrėžtumo kriterijų, noro veikti, naujų
sumanymų ir kūrybiškumo realizavimo kriterijų, organizacijoje susidariusių
papročių, vaizdinių, simbolių ir vertybių perdavimo kriterijų. Moterys – atvirumo kitoniškumui, pakantumo ir pagarbos kitokiai nuomonei, elgesiui ir
įsitikinimams kriterijų. Organizacijoje turi būti aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos, sudaryta visiems darbuotojams aiški atlygio bei vertinimo sistema,
suformuota ir iškomunikuota organizacijos vizija, dalijamasi informacija apie
esamą organizacijos padėtį ir situaciją išorinėje aplinkoje, rinkose. Tam reikalinga vystyti efektyvią vidinės informacijos sklaidos sistemą.
Spręstinų problemų spektras detalizuojamas pavienių organizacijų tyrimo
lygmenyje. Pavyzdžiui, išryškėja poreikis peržiūrėti organizacijos vadybos kultūrą, vystyti darbuotojų socialinę kompetenciją, orientuojantis į santykių funkcionalumo gerinimą, konfliktų valdymo įgūdžių tobulinimą. Formuojant darbo
grupes įvertintinas darbuotojų tarpusavio suderinamumas – dažnai praktikoje
nepakankami įvertinamas vadybinių užduočių aspektas. Būtina užtikrinti veiksmingas konfliktų prevencijos, diagnostikos ir intervencijos sistemas, įtraukiant
vertybių plėtojimą, mokymus, išorės konsultantų pagalbą. Reikšmingi ir pokyčiai
organizacijos valdymo personale – kokybiniai ir personalijų. Be to, kryptingas
organizacijos klimato formavimas siejamas su mobingo, kaip diskriminacijos
darbuotojų santykiuose, minimizavimu, prevencija ir intervencija6, panaudojant
pripažintus etinius, supervizijos, koučingo ir kt. darbuotojų tarpusavio bei darbuotojų ir vadovų santykių reguliavimo metodus7.
Reiškiniui šalinti turi būti naudojami tiek individualūs (natūraliai susiformavęs nors ir netolygiai išsivystęs, socialinių santykių dermės kaip vertybės siekis), tiek visos organizacijos resursai. Organizacijos vadovybės, net
ir suvokus grėsmę klimatui, veiksmus dažnai riboja materialiniai ištekliai,
kurie būtini siekiant įsigyti konsultavimo iš išorės paslaugą, tačiau ne visuomet pakankamai išsamiai įvertinami vidiniai ištekliai, kurie įgyjami rengiant
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vadybos specialistus aukštojo (tiek universitetinio, tiek neuniversitetinio)
mokslo institucijose vertinant praktinio žinių valdymo aspektais8. Tačiau
priemonės naudotinos sistemiškai, įsigilinant į vadybinių ir vertybinių anomalijų simptomatiką.

Vadybos anomalijų diagnostikos uždaviniai
Analizuojant mobingo ir organizacijos klimato sąsajas išryškėjo neformalių
grupuočių15 arba nelegalios klasterizacijos9 vaidmuo ir tiesioginė bei netiesioginė vadovavimo įtaka šiuose procesuose.
Vienas iš tokios klasterizacijos pavyzdžių yra nepotizmas, kaip nelegalaus
protegavimo forma, paremta giminystės ryšiais. Protekcionavimas kenkia
organizacijos klimatui ir gali būti pretekstas mobingui, siekiant naudos susiformavusiam nelegaliam klasteriui kilti. Nepotizmas – socialiai natūralus
reiškinys, tačiau organizacijoje – tai vadybinė anomalija, kurios šaknys glūdi
sociumo kultūroje. Natūraliai ar dirbtinai susiklostę socialiniai ryšiai gali ir
padėti vystytis organizacijai, ir tapti reikšmingu trukdžiu, adekvačiai neįvertinus vertybinės dichotomijos priežasčių.
Nepotizmas – tai užslėpta diskriminavimo forma, skirtingai nei kitos diskriminacijos rūšys (atskyrimas pagal lytį, priklausymą etninėms bei kitoms
grupėms ir kt.), niekaip nereglamentuotas teisiniais aktais, kai kalbama apie
privatų sektorių. Tik šiuo atveju diskriminuojama pagal tokius kriterijus kaip
šeima, giminė, piniginiais ar kitais interesais paremta grupė. Sumenkinamas
individo, kaip asmenybės ir kaip intelektualaus ištekliaus, vertingumas. Be to,
emociniai ryšiai tarp žmonių, kuriuos sieja giminystė, draugystė, gali neigiamai veikti vadybinių sprendimų priėmimą ir profesinį tobulėjimą10.
Nepotizmas būdingas daugumai sociokultūrų, nors pasireiškia nevienodai, priklausomai nuo tradicijų ir visuomenės pilietinės, moralinės brandos.
Socialinė reiškinio prigimtis daro įtaką etiniam vertinimui, o išryškėjęs teigiamas reiškinio traktavimas verslo sektoriuje skatina visuomenės pakantumą ir nepotizmui viešajame sektoriuje. Stiprinant intervenciją į nepotinius
santykius daug daugiau dėmesio reikėtų skirti reiškinio privačiame sektoriuje analizei, tiriant ne tik etinius, bet ir praktinius poveikio organizacijos
klimatui, ekonominei veiklai aspektus bei verslo įmonių vadovų švietimui,
akcentuojant ekonominius ir moralinius verslo organizavimo nuostolius11.
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Kadangi kol kas palyginti siaurai aptariamos tokio pobūdžio vadybinės anomalijos, kaip korupcijos raiškos, tyrimai Lietuvoje koncentruojasi į viešąjį
sektorių, reikšmingos tolimesnės šio pobūdžio studijos, įtraukiant kronyizmą, favoritizmą.

Organizacijos valdymas vertybių pagrindu
Mobingas organizacijoms daro ekonominę žalą, kuri gali būti traktuojama
kaip tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginė žala – įmonės patiriami nuostoliai
ir / arba negautos pajamos, nesukurtas produktas, prarasti žmogiškieji, intelektiniai ištekliai. Netiesioginė žala – organizacijos neigiamas įvaizdis rinkose
ir bendruomenėje. Finansinių žalų patiria ir mobingą išgyvenęs individas, ir
valstybė, todėl vadovams praktikoje derėtų didesnį dėmesį kreipti mobingo
prevencijai. Mobingas yra vadybinių klaidų ir etikos krizės pasekmė. Organizacijos nepajėgios veikti visuomenės kultūroje vykstančius procesus, tačiau
gali ir privalo aiškiai, remdamosios etiniais principais, reglamentuoti darbuotojų tarpusavio santykius.
Mobingui palanki terpė vystytis būtent tokiose organizacijose, kuriose vertybinė sistema deklaratyvi, bet ne funkcionali. Mobingas tiesiogiai priklauso
nuo vadovų ir / arba organizacijų steigėjų asmeninės etikos. Siekiant organizacijoje išvengti mobingo ir jo sukeliamų neigiamų padarinių, peržiūrint arba
formuojant etikos kodeksą būtina institucionalizuoti mobingą – jį aptarti ir
įvertinti galimas raiškos zonas, metodus, pateikiamus mokslinėse studijose.
Vengtina deklaratyvių, abstrakčių pareiškimų, siūlytina plačiau ir konkrečiau aptarti darbuotojų tarpusavio santykius, darbuotojų ir vadovų atsakomybę, numatyti prievolę informuoti apie neigiamą santykių pobūdį bei sukurti
nusiskundimų registravimo bei mobingo prevencijos sistemas4. Tai yra formalios priemonės, kuriomis didesnio efektingumo gali būti sudėtinga pasiekti
neinvestuojant į organizacijoje vykstančių santykių turinį. Pokyčių uždavinys:
organizacijos, vadybinio personalo ir darbuotojų požiūrių bei tikslų sandora,
kuri suprantama kaip santaika, susitarimas vertybių derinimo pagrindu, leidžiant keisti organizaciją iš vidaus, siekiant sisteminio funkcionalumo. Omenyje turima vertybių – asmeninių, organizacijos ir sociumo – kongruencija.
Dažnai aptariami socialinės inžinerijos aspektai, nepagrįstai nuvertina organiškai susiformavusius kultūros vertybių principus.
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Individas ir organizacija iš esmės turi bendrų vertybių apibrėžtame kultūriniame kontekste, jų sutapimas ar nesutapimas priklauso nuo natūraliai susiklosčiusių arba dirbtinai kuriamų sąlygų, kurios skatina priešpriešą arba dermę. Vertybių kongruencija reiškia, kad ir darbuotojų, ir organizacijos tikslai
daugiau ar mažiau sutampa, o jų konfliktas prognozuoja didesnio ar mažesnio
masto krizes. Tyrimais įrodyta12, kad organizacijos orientavimasis į visuotinai
priimtinas vertybes palankiai veikia vidines darbo sąlygas, santykį tarp darbuotojų, darbuotojų ir vartotojų.
Vadinasi, organizacija privalo identifikuoti organizacijos ir darbuotojų
vertybes, nustatyti jų atitikimą fundamentaliosioms. Tai atliekama darbuotojų atrankos metu arba patikint šią užduotį specialistams. Pravartu turėti kultūrą išreiškiančių vertybių sąvadus – etikos kodeksus ar kt. Vertybės neturi
likti „popieriuje“, bet privalo būti nuolat primenamos, deklaruojamos, jomis
grindžiami visi veiksmai. Detalizuojant teoriją praktikoje, tai reiškia, kad priimamas į darbą asmuo privalo būti supažindintas su organizacijos vertybėmis, vidiniais kodeksais ir kt., o bandomojo laikotarpio metu – stebimas, kaip
vertybės aktualizuojasi praktikoje. Rekomenduotina su nepriimtinas vertybes
organizacijoje deklaruojančiais asmenimis papildomai dirbti. Turi būti sukurta vertybių stebėsenos ir skatinimo sistema, atliekamas monitoringas, kurio
rezultatai periodiškai atsispindėtų darbuotojų ataskaitose.
Apibendrinant pažymėtina, kad problematika žymiai platesnė nei trumpai
aptartos mobingo ir su reiškiniu glaudžiai vadybiniu aspektu susijusių problemų priežastys. Tikėtina, jog išryškinta problematika skatins vystyti tolesnę diskusiją bei detalesnius tyrimus, kurie bus pravartūs vadybinės kultūros
transformacijoms.

APIBENDRINIMAS
1. Apžvelgus organizacijos klimato diagnostinius tyrimus psichosocia
linio darbuotojų saugumo aspektu, teigtina, kad egzistuoja glaudus
ryšys tarp mobingo ir organizacijos klimato, kurio būklę teigiamai
veikia į mobingą nukreiptos intervencinės priemonės. Perspektyvoje
būtina plėsti mobingo ir organizacijos klimato tyrimus pavienių organizacijų lygmenyje, skirtingo pobūdžio ir sektoriaus organizacijose,
siekiant patikslinti reiškinio specifiką.

VADYB INĖS T RANSFOR MACIJOS SOCIALIAI DARNIAI VISUOM ENEI IR KONKURENC INGAI VALST YBEI PLĖ TOTI:
o r g a n i z a c i j o s k l i m ato k r i z ę s u k e l i a n č i ų r e i š k i n i ų d i a g n o s t i k a / Pra n a s Žu k a u s k a s, J o l i t a Vve i n h a rdt

2. Aptarus vadybines anomalijas vadybos kultūros kontekste, akivaizdu,
kad psichosocialinis darbuotojų saugumas susijęs su neformalių grupuočių, kuriose socialiniai ryšiai naudingi siauram nelegalaus klasterio
narių interesui. Tarptautinės nepotizmo studijos nepotizmo vertinimuose neduoda vienareikšmiško atsakymo (ypač analizuojant reiškinį
privačiame sektoriuje), vis dėlto nepotizmas, kitokio pobūdžio protegavimas išryškėja kaip vadybinė anomalija, turinti įtakos ne tik darbuotojų pasitenkinimui darbu, bet ir organizacijos klimato būklei.
3. Įvertinus darbuotojų psichosocialinio saugumo, vadybinių anomalijų
aspektus, aktualūs vadybos kultūros, kaip organizacijos kultūros dedamosios, pokyčiai. Nustatyta, kad organizacijos orientavimasis į visuotinai priimtas sociokultūrines vertybes palankiai veikia vidines darbo
sąlygas, santykį tarp darbuotojų, darbuotojų ir klientų. Analizuojant
vertybių kongruavimu grįsto organizacijos valdymo galimybes, nustatyta, kad šis instrumentas gali būti veiksmingas darniai transformuojantis
vadovavimo kultūrai.
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MANAGERIAL TRANSFORMATIONS FOR SOCIALLY sustainable
society and competitive country development:
diagnostics of the climate crisis causing
phenomena in the organisation
Summary
The research and diagnostics of the phenomena causing the climate crisis in the
organisation with the view of cultural transformations oriented towards socially
responsible management is an integral part of the cluster “Managerial transformations
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for the development of socially sustainable society and the competitive state” of the
carried out research. The condition of the climate of the organisation depends on
such factors as mobbing, conflict environment, management anomalies, the ratio
of personnel and organisational values (congruence and incongruence), the range
of problems of which are addressed in the development of socially responsible and
sustainable conception of management of organisations. Solving the problem requires
conceptualisation of the concepts of the phenomena, large-scale and local research
using the adapted and the newly-created instruments, complex problem-solving
models, intended for both the public and private sectors. Theoretical and empirical
studies, most of which are continuous, are reviewed in the article.

VADYBINĖS TRANSFORMACIJOS
SOCIALIAI DARNIAI VISUOMENEI
IR KONKURENCINGAI VALSTYBEI PLĖTOTI:
Lyderystės transformacijos Lietuvos
verslo įmonėse1
prof. dr. Irena Bakanauskienė
Rasa Katilienė

ĮVADAS
Klasterio „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti“, įkurto 2012 m. (registracijos nr. S-12-02) tikslas – plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus organizacijų
vadybos srityje, turinčius praktinę taikomąją vertę įvairaus dydžio ir pobūdžio Lietuvos organizacijoms. Lyderystės transformacijos Lietuvos verslo
įmonėse – viena iš klasterio tyrimų 2012 m. sričių. Jos aktualumą lemia būtinumas adekvačiai reaguoti į šiuolaikinius pokyčius verslo pasaulyje, kurie
keičia organizacijų valdymo prioritetus, o vadovams kelia naujų iššūkių. Kuriant socialiai darnią organizaciją, vadovams būtina ieškoti naujų galių bendraujant su pavaldiniais, kad būtų užtikrinta efektyvi įmonės veikla, kartu
ir darbuotojų įsitraukimas siekiant įmonės tikslų. Todėl labai svarbi tampa
lyderystė ir jos šiuolaikinės teorijos – ypač dvasinės lyderystės paradigma –
kuriose vis didesnis dėmesys skiriamas savirealizacijai, sąmoningumui ir
dvasiniam brandumui. Teorinės analizės rodo, jog dvasingumo įtraukimas į
organizacijas skatina pozityvius pasikeitimus darbo santykiuose ir didina jų
veiksmingumą2; dvasinė lyderystė yra etinės ir dvasinės gerovės bei korporatyvinės socialinės atsakomybės šaltinis3. Todėl svarbu nustatyti, ar organizacijose yra galimybės dvasinei lyderystei pasireikšti, ir taip įrodyti, kad gali
būti naudojama tokia lyderystės forma.
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TYRIMO PRISTATYMAS
Buvo iškeltas toks tyrimo tikslas – atskleisti Lietuvos verslo organizacijų vadovų dvasingumo lygmenį vadovaujant, taip siekiant įrodyti, jog Lietuvoje egzistuoja dvasinė lyderystė, galinti skatinti didesnį įsipareigojimą organizacijai
ir produktyvesnį darbą. Tyrimo objektas – Lietuvos vidutinio dydžio įmonių
aukščiausio lygio vadovai. Daroma prielaida, kad tokio segmento įmonėse jie
atlieka ir lyderio vaidmenį. Vidutinio dydžio Lietuvos įmonėse vadovai paprastai turi formalią galią, kuria remdamiesi atlieka ne tik vadovavimo funkcijas, bet turi ir lyderio įgalinimo galią.
Tikslui pasiekti atliktas kiekybinis tyrimas – buvo surinkti duomenys vadovų dvasingumo raiškai Lietuvos organizacijose nustatyti. Siekiant atlikti vadovų dvasingumo raiškos tyrimą buvo susidurta su dvasingumo rodiklių įvairove.
Mokslo darbuose4 pastebima, kad daugelyje dvasingumo tyrimų naudojamos
savarankiškos ataskaitos priemonės. Taip pat dvasingumo tyrimuose yra pasitelkiami struktūrizuoti ar pusiau struktūrizuoti interviu5. Daugelis tyrimų
šaltinių yra labiau susiję su religingumu, o ne dvasingumu, tačiau tyrimuose
dažniausiai jie naudojami kaip dvasingumo rodikliai. Pastaruoju metu dvasingumui tirti sukurta nemažai dvasingumo tyrimo priemonių6. Buvo nustatyta,
kad kai kurių iš šių priemonių nepatikimai atskyrė dvasingumą nuo religingumo7, o kitų tinkamumas buvo įvertintas pasitelkiant faktorinę analizę, o ne
konverguojantį ar diverguojantį pagrįstumą8. R. R. Rojas9 sukūrė abipusiškai
priklausomą dvasingumo vertinimo, kaip su vadybos teorija susijusio dvasingumo rodiklio, skalę, todėl tyrimo metu buvo naudota minėto autoriaus 2005
m. sukurta Nepriklausoma dvasingumo įvertinimo skalė (angl. Independent
Spirituality Assessment Scale (iSAS)). Ši skalė yra skirta dvasingumui vertinti,
neatsižvelgiant į religines ar ideologines pažiūras. Buvo gautas oficialus metodikos autoriaus leidimas šią skalę naudoti. Atliktas metodikos vertimas iš
anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas. Sutikrinus abu vertimus buvo patikslintos kai kurios sąvokos, labiau atitinkančios originalą.
Tokiu būdu tyrimui atlikti naudotą klausimyną sudaro keturiasdešimt
klausimų, pateiktų trijose subskalėse (dvasingumo vertinimo aspektai): vidinis asmeninis aspektas, labai asmeninis aspektas ir tarpasmeninis aspektas. Kiekvieną iš šių aspektų sudaro keletas santykinių dvasingumo elementų. Kiekvienam šiam elementui ištirti yra skiriama po 3 klausimus. Vidiniam
asmeniniam dvasingumo aspektui ištirti nagrinėjama savideterminacija, t. y.
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gebėjimas apsispręsti, pasitenkinimas savimi, savikontrolė, savęs atskleidimas
ir savęs praturtinimas. Labai asmeniniam dvasingumo aspektui ištirti naudojami transakcinis, transformacinis ir transfigūracinis dvasingumo elementai.
Tarpasmeniniam dvasingumo aspektui ištirti nagrinėjami: partnerystė, dalyvavimas grupėje, organizacinis elementas ir veiklos elementas. Tyrime taip pat
nagrinėjamas dvasingumo elementas – ideopraktika – nepriklausantis nei vienam iš trijų dvasingumo aspektų. Jis leidžia ištirti, kaip gyvenimo būdo ideologija sutampa su gyvenimo stiliumi10. Taigi šiame tyrime buvo analizuojamas
tik bendras dvasingumo lygis, trys dvasingumo aspektai, nesigilinant į juos
sudarančius elementus, bei ideopraktika.
Klausimyne atsakymai pateikiami remiantis 7 balų Likerto skale, nuo 0 –
„nesutinku“ iki 6 – „visiškai sutinku“. Teigiama, jog „teisingo“ ar „neteisingo“
atsakymo čia nėra, svarbu yra nurodyti, ar pateiktas teiginys tinka tiriamajam.
Atliekant tyrimą, dalyvių buvo prašoma nepraleisti klausimų, nes rezultatai
vertingi tik tuomet, jei atsakoma į visus klausimus. 36 skalės teiginiai formuluojami taip, jog didėjant atsakymo balui dvasingumo įvertis didėja. Likusieji
4 pateikti teiginiai yra atvirkštiniai. Tiriant dvasingumą, šie keturi teiginiai yra
„apverčiami“. Bendras dvasingumo rezultatas yra visų teiginių suma ir svyruoja
nuo 0 iki 240 balų.
Vidiniam asmeniniam dvasingumo aspektui ištirti naudojama 15 teiginių.
Šio aspekto rezultatas yra šių teiginių suma ir svyruoja nuo 0 iki 90. Labai
asmeniniam dvasingumo aspektui ištirti skirti 9 teiginiai. Šio dvasingumo aspekto rezultatas yra šių teiginių suma ir svyruoja nuo 0 iki 54. Tarpasmeniniam dvasingumui ištirti skirta 12 teiginių. Jo rezultatas yra šių teiginių suma.
Šio aspekto vertinimai svyruoja nuo 0 iki 72. Ideopraktikai įvertinti pateikti
3 teiginiai. Jos įvertinimo rezultatų intervalas – nuo 0 iki 18.
Klausimyno patikimumui nustatyti analizuotas vidinis jo nuoseklumas. Vidinis nuoseklumas įvertintas, apskaičiavus Kronbacho alfa koeficientą, kuris įvertino, ar visi klausimyno teiginiai pakankamai atspindi
tiriamąjį elementą. Patikrinus ideopraktikos subskalės vidinį suderinamumą, jis buvo žemas, todėl iš šios subskalės buvo pašalintas vienas teiginys.
R. R. Rojas, analizuodamas savo tyrimo duomenis, iš tolimesnės ideopraktikos subskalės taip pat buvo eliminavęs tą patį teiginį dėl mažos jo koreliacijos su kitais teiginiais. Apskaičiavus likusių teiginių vidinį suderinamumą naudojant Kronbacho alfa, ji buvo pakankama tolesnei analizei atlikti
(Kronbacho alfa – 0,500).
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Respondentų pasirinkimui buvo taikoma tikslinė atranka, kai į atrankinę
visumą buvo atrinkti tiriamieji, kurie suteikia prasmingos informacijos apie
tiriamąjį dalyką bei geriausiai reprezentuoja generalinę aibę. Siekiant sudaryti tinkamą vadovų imtį, kreiptasi į UAB „Creditreform Lietuva“, kuri kaupia
duomenis apie visas Lietuvoje registruotas įmones. Įmonių tyrimui atrankos
kriterijai buvo tokie: įmonė nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, išregistruota
ar likviduojama; įmonės darbuotojų skaičius – nuo 50 iki 249; registracijos
data – nuo 1990-03-11 iki 2008-01-01; įmonė yra PVM mokesčių mokėtoja.
Šiuos kriterijus atitinkančių įmonių iš viso yra 2 290. Gauti įmonių vadovų
elektroniniai pašto adresai ir kontaktiniai telefono numeriai. Iš viso buvo susisiekta su 2 014 vadovų.
Remiantis T. Yamane ir V. A. Jadov imties skaičiavimo formule, kuri leidžia
apskaičiuoti reprezentatyvios imties dydį tiriamojoje populiacijoje su 5 proc.
paklaida, buvo nustatytas reprezentatyvios imties dydis – 333 vadovai. Siekiant
išpildyti imtį, įmonės vadovams buvo siunčiamos nuorodos į elektroninį paštą
ir skambinama jiems prašant dalyvauti apklausoje. Atsižvelgiant į tai, jog tyrimo klausimyne pateikiama nemažai teiginių bei patiems tyrimo dalyviams –
aukščiausio lygio vadovams – prašant, tyrime buvo vykdoma elektroninė apklausa, naudojantis Limesurvey apklausų sistema.
Tyrimo duomenys išanalizuoti, naudojant statistinio paketo socialiniams
mokslams (SPSS) 17 versiją. Tyrimo duomenims apdoroti naudoti šie statistiniai metodai: aprašomoji statistika (procentai, dažniai, vidurkiai, standartiniai
nuokrypiai), Mann–Whitney dviejų nepriklausomų imčių palyginimo kriterijus ir Spirmeno koreliacijos koeficientas. Duomenų skirstinio normalumas
buvo tikrinamas naudojant Shapiro–Wilk kriterijų. Klausimyno patikimumas
vidinio suderinamumo būdu buvo skaičiuojamas naudojant Kronbacho alfa.
Atliekant statistinę analizę pasirinktas reikšmingumo lygmuo α=0,05. Struktūrinio lygčių modeliavimo kelio analizė atlikta naudojant AMOS paketo 18
versiją. Kelio analizė – tai metodas, kuris padeda išvengti atskirų regresijos
lygčių analizės, o integruoja jas viename modelyje.11
Tyrimo rezultatų analizė. Prieš atliekant duomenų statistinę analizę, buvo
tikrinamas analizuojamų kintamųjų skirstinių atitikimas normaliajam skirstiniui (žr. 1 lentelę). Dvasingumo, vidinio asmeninio, labai asmeninio bei
tarpasmeninio dvasingumo aspektų ir ideopraktikos skirstiniai statistiškai
reikšmingai skiriasi nuo normaliojo, tad duomenų analizei bus naudojami neparametriniai kriterijai.
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1 lentelė. Dvasingumo, vidinio asmeninio, labai asmeninio, tarpasmeninio dvasingumo aspektų bei ideopraktikos kintamųjų normalumo testų rezultatai.
Kolmogorovo-Smirnovo testas

Shapiro-Wilk testas

Kintamieji

Statistika

Laisvės
laipsniai

p reikšmė

Statistika

Laisvės
laipsniai

p
reikšmė

Dvasingumas

0,056

333

0,015

0,983

333

0,0001

Vidinis asmeninis
dvasingumo
aspektas

0,067

333

0,001

0,991

333

0,050

Labai asmeninis
dvasingumo
aspektas

0,077

333

0,0001

0,981

333

0,0001

Tarpasmeninis
dvasingumo
aspektas

0,050

333

0,041

0,985

333

0,002

Ideoprakika

0,129

333

0,0001

0,976

333

0,0001

* Kai p<0,05, skirtiniai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo normaliojo.

Dvasingumo skalės bei jos subskalių (vidinio asmeninio, labai asmeninio,
tarpasmeninio dvasingumo aspektų) ir idepraktikos pasiskirstymui tarp tiriamųjų demografinių charakteristikų nustatyti buvo naudojamas neparametrinis
Mann-Whitney kriterijus. Atlikta statistinė analizė (žr. 2 lentelę) parodė, jog
tiek vyrų, tiek moterų dvasingumo, vidinio asmeninio dvasingumo aspekto,
labai asmeninio dvasingumo aspekto bei ideopraktikos išreikštumas nesiskiria
(p>0,05). Tačiau pastebimos tendencijos, jog vyrų tarpasmeninis dvasingumo
aspektas yra labiau išreikštas nei moterų (0,05<p<0,1). Todėl galima teigti, jog
vyrų vadovų dvasingumas labiau juntamas per partnerystę. Vyrų vadovų dvasiniai aspektai grupiniu, organizaciniu ir veiklos aspektais pasireiškia labiau
nei moterų.
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2 lentelė. Vadovų dvasingumo bei dvasingumo aspektų palyginimas vadovų lyties
atžvilgiu.
Vidutiniai rangai

Statistiniai rodikliai

Kintamieji

Vyrai

Moterys

Mann-Whitney (U)
testas

Z
reikšmė

Reikšmingumo
lygmuo (p)

Dvasingumas

170,11

163,72

13 320,000

-0,605

0,545

Vidinis asmeninis
dvasingumo
aspektas

166,17

167,87

13 709,500

-0,161

0,872

Labai asmeninis
dvasingumo
aspektas

167,98

165,96

13 683,000

-0,191

0,848

Tarpasmeninis
dvasingumo
aspektas

176,28

157,20

12 264,000

-1,808

0,071

Ideopraktika

165,51

168,57

13 596,000

-0,293

0,770

Analizuojant duomenis, taip pat buvo lyginamas dvasingumo bei dvasingumo aspektų pasiskirstymas pagal amžių. Jaunesnių ir vyresnių vadovų
dvasingumo bei dvasingumo aspektų palyginimas pateikiamas 3 lentelėje.
Tyrimo rezultatai rodo, jog vyresni vadovai pasižymi didesniu labai asmeniniu dvasingumu bei ideopraktika (p<0,05). Tai reiškia, kad vyresnių vadovų dvasingumas labiau atsiskleidžia transakciniu, transformaciniu bei
transfigūraciniu dvasingumo elementais. Taip pat stebimos tendencijos, jog
vyresnių vadovų tarpasmeninis dvasingumo aspektas yra labiau išreikštas
nei jaunesnių (0,05<p<0,1). Tačiau dvasingumas bei vidinis asmeninis dvasingumo aspektas statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05). Šie duomenys
rodo, kad gebėjimas apsispręsti, pasitenkinimas savimi, savikontrolė, savęs
atskleidimas, savęs praturtinimas atsiskleidžia panašiai ir amžius šiems aspektams įtakos neturi.
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3 lentelė. Vadovų pagal amžiaus grupes dvasingumo bei dvasingumo aspektų palyginimas.
Vidutiniai rangai

Statistiniai rodikliai

Kintamieji

Jaunesni
vadovai

Vyresni
vadovai

Mann-Whitney Z reikšmė
(U) testas

Reikšmingumo
lygmuo (p)

Dvasingumas

158,24

172,90

12 158,500

-1,363

0,173

Vidinis
asmeninis
dvasingumo
aspektas

168,81

165,78

13 090,000

-,282

0,778

Labai
asmeninis
dvasingumo
aspektas

152,69

176,64

11 415,500

-2,228

0,026

Tarpasmeninis
dvasingumo
aspektas

154,50

175,42

11 658,000

-1,945

0,052

Ideopraktika

153,02

176,41

11 459,500

-2,194

0,028

* Didesni vidutiniai rangai rodo didesnį dvasingumo ar jo aspektų išreikštumą grupėje.

Analizuojant duomenis buvo bandoma išsiaiškinti, ar vadovaujamo darbo laikotarpis yra susijęs su vadovų dvasingumu ar dvasingumo aspektais.
Turinčių mažesnį bei didesnį vadovaujamo darbo stažą vadovų dvasingumo bei dvasingumo aspektų palyginimas pateikiamas 4 lentelėje. Statistinė
tyrimo duomenų analizė parodė, jog turintys didesnį vadovaujamo darbo
stažą asmenys pasižymi didesniu dvasingumu, labiau išreikštas yra ir jų labai
asmeninis dvasingumo aspektas, tarpasmeninis dvasingumo aspektas ir ideopraktika (p<0,05), nei turintys mažesnį vadovaujamo darbo stažą. Visgi vidinio asmeninio dvasingumo aspekto duomenys statistiškai reikšmingai nesiskiria tarp turinčių didesnį ar mažesnį vadovaujamo darbo stažą (p>0,05).
Šie rezultatai gali būti interpretuojami taip pat kaip ir vyresnio bei jaunesnio
amžiaus vadovų.
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4 lentelė. Vadovų dvasingumo bei dvasingumo aspektų palyginimas pagal vadovaujamą stažą.
Vidutiniai rangai

Statistiniai rodikliai

Kintamieji

Turintys mažesnį
vadovaujamo
darbo stažą

Turintys
didesnį
vadovaujamo
darbo stažą

Mann-Whitney
(U) testas

Z reikšmė

Reikšmingumo
lygmuo (p)

Dvasingumas

156,84

180,67

11 620,500

-2,234

0,026

Vidinis asmeninis
dvasingumo
161,63
aspektas

174,22

12 535,500

-1,181

0,238

Labai asmeninis
dvasingumo
aspektas

153,27

185,47

10 938,500

-3,021

0,003

Tarpasmeninis
dvasingumo
aspektas

158,04

179,05

11 850,000

-1,970

0,049

Ideopraktika

157,52

179,76

11 749,500

-2,103

0,035

* Didesni vidutiniai rangai rodo didesnį dvasingumo ar jo aspektų išreikštumą grupėje.

Turinčių mažesnį bei didesnį darbo stažą įmonėje vadovų dvasingumo bei
dvasingumo aspektų palyginimas pateikiamas 5 lentelėje. Duomenų analizė
parodė, jog vadovų, turinčių didesnį darbo stažą įmonėje, labai asmeninis dvasingumo aspektas atsiskleidžia labiau nei mažesnį darbo stažą įmonėje turinčių vadovų (p<0,05). Šis tyrimas atskleidė, kad vadovų, turinčių didesnį darbo
stažą, dvasingumo aspektą sudaro transakcinis, transformacinis ir transfigūracinis dvasingumo elementai. Tačiau atlikus tyrimą paaiškėjo, kad nei bendram
dvasingumui, nei kitiems dvasingumo aspektams respondentų darbo stažas
įmonėje įtakos neturėjo (p>0,05).
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5 lentelė. Vadovų dvasingumo bei dvasingumo aspektų palyginimas pagal darbo stažą
įmonėje.
Vidutiniai rangai

Statistiniai rodikliai

Kintamieji

Turintys mažesnį
darbo stažą
įmonėje

Turintys
didesnį darbo
stažą įmonėje

MannWhitney (U)
testas

Z reikšmė

Reikšmingumo
lygmuo (p)

Dvasingumas

160,50

178,25

11 498,500

-1,622

0,105

160,82

177,68

11 568,000

-1,540

0,124

155,12

187,54

10 365,000

-2,963

0,003

Tarpasmeninis
dvasingumo
aspektas

166,28

168,24

12 720,000

-0,178

0,858

Ideopraktika

160,87

177,60

11 578,000

-1,541

0,123

Vidinis
asmeninis
dvasingumo
aspektas
Labai
asmeninis
dvasingumo
aspektas

Taip pat buvo patikrintos ir koreliacijos tarp dvasingumo aspektų (klausimyno subskalių) ir ideopraktikos kintamojo. Duomenų analizei buvo naudojamas ranginis Spirmeno koreliacijos koeficientas. Rezultatų analizė atskleidė, jog visi dvasingumo aspektai ir ideopraktika statistiškai reikšmingai
susiję (p<0,001) ir visos koreliacijos yra vidutinio stiprumo (koreliacija nuo
0,5 iki 0,7 apibrėžiama kaip vidutinio stiprumo12. Visi ryšiai yra teigiami ir
reiškia, kad vieno kintamojo reikšmėms didėjant, kitos taip pat didėja. Pvz.,
didėjant ideopraktikai, didėja ir vidinis asmeninis dvasingumas, ir atvirkščiai. Labiausiai susiję yra vidinio asmeninio dvasingumo ir labai asmeninio
dvasingumo įverčiai (r=0,687). Ideopraktika labiausiai susijusi su vidiniu
asmeniniu dvasingumu (r=0,671) ir labai asmeniniu dvasingumu (r=0,522).
Plačiau – žr. 6 lentelę.
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6 lentelė. Vidinio asmeninio dvasingumo, labai asmeninio dvasingumo, tarpasmeninio dvasingumo bei ideopraktikos koreliacijos.

Kintamieji

Spirmeno
koreliacijos
koeficientas

Vidinis
asmeninis
dvasingumas

Labai
asmeninis
dvasingumas

Tarpasmeninis
dvasingumas

Ideopraktika

Vidinis
asmeninis
dvasingumas

Ryšio stiprumas

0,687**

0,536**

0,671**

Reikšmingumo
lygmuo (p)

0,0001

0,0001

0,0001

Labai
asmeninis
dvasingumas

Ryšio stiprumas

0,687**

0,515**

0,522**

Reikšmingumo
lygmuo (p)

0,0001

0,0001

0,0001

Tarpasmeninis
dvasingumas

Ryšio stiprumas

0,536**

0,515**

0,517**

Reikšmingumo
lygmuo (p)

0,0001

0,0001

0,0001

Ideopraktika

Ryšio stiprumas

0,671**

0,522**

0,517**

Reikšmingumo
lygmuo (p)

0,0001

0,0001

0,0001

Nepriklausomos dvasingumo skalės autorius R. R. Rojas neišskiria konkrečių skaitinių parametrų, kada asmenį jau galime laikyti dvasingu, o kada – nedvasingu. Tačiau šio atlikto tyrimo duomenis galime palyginti su pateiktais
duomenimis validizuojant skalę. Kaip jau buvo minėta anksčiau, bendro dvasingumo įvertinimas svyruoja nuo 0 iki 240. Tyrimo duomenimis, Lietuvos
vidutinio dydžio įmonių vadovų dvasingumo vertinimas svyruoja nuo 53 iki
194. Atsakant į klausimus apie vidinį asmeninį dvasingumo aspektą, daugiausia
buvo galima surinkti 90 balų. Tyrimo duomenimis, Lietuvos vidutinio dydžio
įmonių vadovų maksimalus surinktų balų skaičius buvo 81, vidurkis – 46,7.
Labai asmeniniam dvasingumo aspektui įvertinti maksimaliai buvo galima
surinkti 54 balus. Tyrimo dalyvių labai asmeninio dvasingumo aspekto maksimali surinktų balų suma buvo 54, vertinimo vidurkis – 28,1. Tarpasmeniniam
dvasingumui įvertinti maksimaliai galima buvo surinkti 72 balus, kai tyrimo
dalyvių maksimalus surinktų balų skaičius buvo 65, vertinimo vidurkis – 27,3.
Ideopraktikai vertinti daugiausiai buvo galima surinkti 12 balų, Lietuvos balų
maksimumas – 12, vidurkis – 5,8 balo. Plačiau – žr. 7 lentelę.
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7 lentelė. Lietuvos vidutinio dydžio įmonių vadovų dvasingumo aspektų statistinių
rodiklių vertinimo pasiskirstymas.
Vidinis asmeninis
dvasingumas

Labai asmeninis
dvasingumas

Tarpasmeninis
dvasingumas

Ideopraktika

Minimumas

13

11

7

0

Maksimumas

81

54

65

12

Vidurkis

46,7

28,1

27,3

5,8

Standartinis
nuokrypis

12,6

8,1

10,4

2,4

Mediana

46,0

27,0

27,0

6,0

Moda

42,0

23,0

20,0

6,0

Atlikus aukščiausio lygio vadovų dvasingumo raiškos tyrimą galima teigti,
kad Lietuvos vidutinėms įmonėms vadovauja asmenys, kurių dvasingumo raiška yra labai įvairi. Nors nepriklausomos dvasingumo skalės autorius R. R. Rojas neišskiria konkrečių skaitinių parametrų intervalų, nuo kokios surinktų
balų sumos asmenį galime laikyti dvasingu, o nuo kokios nedvasingu, tačiau
statistiniai duomenys rodo, kad yra asmenų, surinkusių labai daug balų, bet
yra ir tokių, kurie surinko visai mažai. Šis tyrimas leidžia patvirtinti prielaidą,
jog tarp Lietuvos vidutinio dydžio įmonėms vadovaujančių vadovų pasireiškia
dvasinė lyderystė.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad Lietuvos vidutinio dydžio verslo įmonių
aukščiausio lygio vadovų dvasingumas nėra labai išreikštas nei asmeniniu, nei
grupiniu (komandiniu) bei organizaciniu lygiais, tai atsispindi ideopraktikos
lygyje, nes visos šios dalys tarpusavyje yra labai susijusius. Stiprindami vieną
iš dvasingumo lygių vadovai stiprina ir kitus. Rezultatai taip pat parodo, jog
yra labai aukštą vertinimą gavę vadovai, kurių dvasingumas beveik siekia (arba
siekia) maksimalų galimų surinkti balų skaičių. Todėl galima daryti prielaidas,
kad vidutinio dydžio Lietuvos įmonėse yra dvasinės lyderystės apraiškų, turinčių galią skatinti didesnį organizacinį įsipareigojimą ir produktyvumą.
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Lyginant demografinius duomenis, tyrimo rezultatai atskleidė, kad vyrų
tarpasmeninis dvasingumo aspektas yra labiau išreikštas nei moterų. Vyrų vadovų dvasingumas labiau pasireiškia per partnerystę (draugystę, mentorystę,
darbinę partnerystę), dalyvavimą grupinėje veikloje (bendruomeniškumą, tobulėjimą ir pasitenkinimą), organizaciniuose elementuose (kultūroje, vizijoje,
misijoje) ir veiklos elementuose (sąmoningume, dalyvavime, konversijoje) nei
moterų. Taip pat duomenų analizė parodė, jog vyresni vadovai ir vadovai, turintys didesnį darbo stažą įmonėje, pasižymi labiau išreikštu labai asmeniniu
dvasingumo aspektu, nei turintys mažesnį darbo stažą. Tai atskleidžia, kad šių
vadovų dvasingumo aspektą sudaro transakcinio, transformacinio ir transfigūracinio dvasingumo elementai. Jie rodo, kad minėtųjų vadovų dvasingumas
priklauso nuo jų emocijų: šie vadovai nepasiduoda, kai kalba eina apie moralinius sprendimus, visada yra ištikimi savo įsitikinimams, jaučiasi patogiai ne
iki galo išsprendžiant dviprasmiškumus pasirinkimus, kuriuos daro. Taip pat
jų dvasingumas priklauso nuo jų tikėjimo, o moraliniai įsitikinimai tik stiprėja
laikui bėgant. Šie vadovai yra nugalėję savo baimes, asmeniniame gyvenime
yra tokie kaip ir viešajame gyvenime. Jie toleruoja aplinką su skirtingomis doktrinomis ir tikėjimais, net jeigu jos prieštarauja jų doktrinoms ir tikėjimams.
Taip pat tyrimo rezultatai atskleidė, jog vyresni vadovai pasižymi didesne ideopraktika nei jaunesni vadovai. Taigi galima teigti, jog jie integruoja dvasinę
pasaulėžiūrą į kasdienines veiklas ilgam laikui.
Tyrimo rezultatų analizė leidžia pastebėti tendencijas, jog vyresnių vadovų
tarpasmeninis dvasingumo aspektas yra labiau išreikštas nei jaunesnių vyrų.
Tai reiškia, kad vyresnių vadovų dvasingumo niekas nevaldo (nekontroliuoja),
paprastai jie gali turėti asmenį, kuris suteikia jiems dvasinį skatinimą, gali turėti mentorių, kuris padeda suteikti kryptį gyvenime. Šie vadovai taip pat gali
būti mažos grupės, kuri rūpinasi visais jo gyvenimo aspektais, suteikia laimę
ir džiaugsmą, kurioje jaučiamas bendrumo jausmas, narys. Šių vadovų organizacijos principai skatina (stimuliuoja) jų asmeninį dvasingumą, organizacijos
misija atitinka jų dvasinius tikslus, o vizija sutampa su jų gyvenimo vizija. Taip
pat šie vadovai mano, kad privalo keisti dalykus, kurie yra neteisingi bendrovėje. Jie gali būti įtakojami kai kurių socialinių, politinių bei religinių judėjimų
idealais bei jų asmeniniai gyvenimo idealai palaikomi vienu ar daugiau socialiu, politiniu ar religiniu judėjimu.
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog dvasinės lyderystės raiškos aspektų galima pastebėti Lietuvos vidutinio dydžio įmonių segmente. Šių
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įmonių aukščiausio lygio vadovai atlikdami lyderio vaidmenį gali savo dvasingumą, dvasinės lyderystės dėka perkelti į organizaciją ir skatinti didesnį įsipareigojimą organizacijai ir produktyvumą. Tačiau tam reikia stiprinti visus dvasingumo lygio aspektus, nes jie yra tarpusavyje susiję. Vien užslėpto vidinio
asmeninio dvasingumo nepakanka, norint dvasingumą perkelti į organizaciją.
Dvasingumas turi pasireikšti visuose trijuose lygiuose, kad dvasinė lyderystė
būtų prasminga, kad sekėjai per pašaukimą ir narystės jausmą atsiduotų organizacijai bei siektų etinės ir dvasinės gerovės, jaustųsi socialiai atsakingi bei
siektų įmonės tikslų.
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Managerial transformations for socially sustainable
society and competitive country development:
leadership transformations in Lithuania's business
enterprises
Summary
Transformation in management of socially sustainable organizations need new
paradigm in leadership, especially such as spiritual leadership. Therefore, there is
a need for research to prove that in some organizations there are possibilities for
applying spiritual leadership that can promote greater organizational commitment
and productivity. The presented research aims to reveal business managers’ level of
expression of spirituality in relation to leadership, in order to be able to state that
in Lithuania there exists spiritual leadership. The object of this research - top-level
executives of Lithuania’s medium-sized enterprises. To reach the aim, a quantitative
study was performed, which collected the data needed to determine the expression
spirituality in leaders. A questionnaire survey was used for data collection. The study
selected R.R. Rojas’ Independent Spirituality Assessment Scale (iSAS), created in 2005.
This scale is designed to measure spirituality, regardless of religious or ideological
beliefs. Data analysis was performed using Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) version 17. The data was processed by using statistical methods: descriptive
statistics, Mann-Whitney two independent samples comparison criteria, Spearman’s
rank correlation coefficient. Data distribution normality was tested using Shapiro-Wilk

VADYB INĖS TRANSFORMAC IJOS SOC IALIAI DARNIAI VISUOM ENEI IR KONKUREN CINGAI VALST YBEI PLĖ TOT I :
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criteria. The questionnaire’s reliability by internal consistency was calculated using
Cronbach’s alpha. Structural equation modelling path (path) analysis was performed
using the AMOS package, version 18.
The research’s results revealed that in Lithuanian medium-sized businesses the
spirituality of the highest level of leaders is not really expressed in either personal or
group (team) organizational levels, this is reflected at the ideoproxy level, because all
these parts together are very much connected. By strengthening one of the spiritual
levels, the leader strengthens the others as well. However, the results also show that
there are managers with a very high level of assessment whose spirituality is close
to (or reaching) the maximum possible number of points that can be collected. This
leads to the conclusion that among mid-level Lithuanian companies, top executives
are spiritual leaders who have the power to promote greater commitment to the
organization and productivity. This shows that the relationship between leadership
and spirituality exists. In summary, the research results suggest that the expression of
the aspects of spiritual leadership can be seen in the Lithuania medium-sized business
segment. These companies’ top-level executives, in performing their leadership role
can move their spirituality, with the help of spiritual leadership, to the organization in
order to promote greater commitment to the organization and productivity.
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MUZIKINIO UGDYMO DIMENSIJOS
doc. dr. Daiva BUKANTAITĖ
doc. dr. Saulius Gerulis

ĮVADAS
„Muzikinio ugdymo dimensijų“ klasteris, įkurtas socialinių mokslų ir menų
tarpdiscipliniškoje sankirtoje, didžiausią dėmesį skiria muzikinės kultūros
puoselėjimo, meno raidos, atlikėjų ugdymo ir muzikos pedagogų rengimo problematikos tyrimams. Muzikinis ugdymas yra viena iš svarbiausių žmogaus
ugdymo ir jo raiškos sričių, estetinio auklėjimo sudedamųjų dalių, svarbus elementas formuojant asmens dvasinę kultūrą. Ypatingą muzikos poveikį žmogui nuo seniausių laikų pastebėjo žyniai, mąstytojai, filosofai, meno ir mokslo
žmonės, pabrėždami, kad didžiojoje muzikoje intonacine kalba išreiškiama ir
specifiškai patiriama integrali būties ir prasmės vienovė1. Visose epochose ypatingas dėmesys skiriamas menui kaip priemonei žmogaus santykio su gamta ir
visuomene prieštaravimams derinti. Minėti autoriai teigia, kad muzika laikoma
mokslišku menu ir meniškiausiu mokslu, padedančiu pajausti ir suprasti žmogaus vidinę darną. Menas daro žmogaus gyvenimą darnų ir harmoningą, muzika atspindi mikro- ir makro- kosmoso ritmus, organiškai sulieja į vienovės
jausmą, tapdama galinga jėga, kurios vibravimas veikia į visa, kas gyva2.
„Muzikinio ugdymo dimensijų“ klasterio mokslininkai drauge su magist
rantais 2012 metais siekė:
−− apibrėžti kūrybingumo vertinimo kriterijus;
−− parengti trimito diapazono lavinimo metodiką;
−− atrasti jaunojo atlikėjo pasaulėvokos ir profesijos paveikslo sankirtas;
−− išskirti mokinių motyvacijos chorinei veiklai ypatumus bendrojo lavinimo, muzikos ir meno mokyklose;
−− išskirti priemones, gerinančias muzikos pamokų veiksmingumą;
−− apibrėžti pradinio muzikinio ugdymo realijas ir problemas;
−− įvertinti kryptingo meninio ugdymo patrauklumą mokiniams;
−− analizuoti iškilių menininkų kūrybą ir veiklą.
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Straipsnyje plačiau pristatomi tik kelių tyrimų rezultatai. Siekiant apibrėžti
kūrybingumo vertinimo kriterijus taikyti mokslinės literatūros analizės, ekspertų interviu metodai. Kuriant trimito diapazono lavinimo metodiką naudoti
anketinės apklausos, interviu, modeliavimo metodai. Jaunojo atlikėjo pasaulėvokos ir profesijos paveikslo sankirtų paieškose taikytas interviu metodas.
Tobulinant muzikos pamokų veiksmingumą, taikyti praktikavimo, tyrėjų refleksijos ir modeliavimo metodai.

KŪRYBINGUMO VERTINIMO KRITERIJŲ PAIEŠKA
Įvairiais požiūriais sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje vis
labiau vertinamas kūrybingumas, sugebėjimas nepriklausomai mąstyti, kelti naujas originalias idėjas, nešabloniškai spręsti atsirandančias problemas.
Manoma, kad tokios savybės ateityje pasidarys dar reikšmingesnės: vis daugiau intelekto operacijų dabar gali perimti mašinos, bet kūrybos dar niekam
nepavyko suprogramuoti. Taigi būtent ji greitai gali tapti specifine žmogaus
proto funkcija, kurios nesugebės atlikti technika3. Europos Sąjungoje 2009-ieji
buvo paskelbti buvo paskelbti Kūrybingumo ir naujovių metais. Prabėgę keleri metai ne tik nenuskandino šios temos, tačiau padarė ją dar aktualesne ir
reikalingesne4. Kūrybinga asmenybė yra didelė vertybė ne tik meno, mokslo
ar technikos, bet ir verslo, švietimo, vadybos, politikos srityse. Gebėjimas rasti
kūrybiškus sprendimus, mokėjimas prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių sąlygų būtini sparčiai besivystančioje visuomenėje5.
Kūrybingumo tyrimų šaltinių yra daugybė – jų įvairovė aprėptų nuo meno
kritikos iki psichologijos. Kūrybingumas gali pasireikšti bet kurioje veiklos
srityje, viskas priklauso tik nuo asmenybės6. Kūrybingumas viena aktualiausių,
tačiau kartu ir sudėtingiausių psichologijos problemų, nes iki šiol nėra vieningos kūrybingumo sampratos, diskutuojama dėl kūrybingumo tyrimo objekto,
metodikų pasirinkimų bei jų veiksmingumo7. Nors kūrybingumas intensyviai
analizuoti pradėtas prieš keletą dešimtmečių, iki šiol pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, stokojama išsamesnių tyrimų. Kūrybingų asmenybių ugdymo aktualumu susirūpinta gan neseniai, tad ugdymo metodai ir būdai nėra iki galo išsamūs ir išanalizuoti, neišspręsta kūrybingumo kriterijų vertinimo problema yra
ryškus trikdis kūrybingumo tyrinėjimams.
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L. Jovaiša8 kūrybingumą traktuoja kaip asmenybės savybių kompleksą, kuris leidžia produktyviu darbu pasiekti originalių, visuomeniškai reikšmingų,
kokybiškai naujų veiklos rezultatų. Svarbūs kūrybiškumo apibrėžimo komponentai yra lankstus mąstymas, sklandžiai kuriamos idėjos, tačiau svarbiausia
kūrybiškumo ypatybė – originalumas. D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė9
kūrybiškumu vadina žmogaus gebėjimas konstruktyviai, nestandartiškai mąstyti ir elgtis. Panašiai kūrybiškumą apibrėžia ir D. Grakauskaitė-Karkockienė10
teigdama, kad tai asmens sugebėjimas atrasti naują ir užduotyse esančią informaciją panaudoti greitai ir įvairiais būdais. Oxford English Dictionary žodyne11
kūrybiškumo sąvoka apibūdinama gebėjimu mąstyti be suvaržymų, trykšti
entuziazmu ir skatinti naujovių įgyvendinimą. Vieni pirmųjų pradėję tyrinėti
ir apibrėžę kūrybiškumo sampratą J. P. Guilford12, E. P. Torrance13 akcentavo
sprendimų ieškojimą, spėliojimą, hipotezių kūrimą, tikrinimą ir koregavimą,
sprendimo suradimą. Mąstymo detalumas, lankstumas, sklandumas, originalumas, išbaigtumas bei minčių glaustumas – pagrindiniai veiksniai, lemiantys
asmenybės kūrybiškumą. G. Kaufman14 teigimu, kūrybiškumas – tai gebėjimas reikšti naujas ir vertingas idėjas, pajusti ir išryškinti naujus svarbius santykius bei kelti anksčiau nekilusius, tačiau labai svarbius klausimus.
Kūrybiškumą apibrėžus kaip naujų idėjų kėlimą, lankstų ir laisvą mąstymą,
nestandartinį problemų sprendimą, sukūrimą nauja, naujų galimybių matymą ir
atvirumą pokyčiams, išskirta kūrybiškumo vertinimo kriterijų problematika.
Skirtingi tyrėjai nurodo įvairius kūrybiškumo kriterijus. Kūrybingumo atpažinimas yra individualus ir priklausomas nuo patirties. Bet šis individualus
veiksmas gali, kartais ir turi remtis kitų patirtimi, ne tik spontaniška reakcija, o
ir įsigilinimu, išmąstymu. Atpažinimas neatskiriamas nuo pažinimo procesų15.
Apie kūrybingumą spręsti nepakanka vien tik iš ekspertų vertinimų ir publikacijų, nes tai labai apytikslis kriterijus. Ar kūrybiškumo esmė yra sukurtas
produktas, ar tam tikras elgesys? Yra išskirti du kūrybingumo lygiai16:
−− kūrybos produktą (rezultatą), kuris visų pirma yra tikslingas žmogaus
kūrinys, o ne atsitiktinis, klaidų ir bandymų rezultatas. Kūrybos produktas gali būti eilėraštis, meno kūrinys, išradimas, taip pat originalios
ir naudingos idėjos, kurios nebūtinai visuomet įgyvendinamos;
−− kūrybos veiksmą, kuris iš esmės skiriasi nuo pritaikomojo (reproduktyvaus, pakartojančio) veiksmo. Kūrybiška užduotis yra tada, kada ją atliekant reikia identifikuoti ir suformuluoti naujas problemas, atmetant
stereotipus rasti senų problemų spendimo būdus17.
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Matematines ir mokslo idėjas galima vertinti praktiniu būdu, o meno, literatūros, muzikos kūrinius galima vertinti pagal šiuos kriterijus18:
−− naujumas, nuostaba: kai kūrinys pasižymi naujumu, nėra plagijuotas;
gali turėti humoro elementų;
−− vientisumas: visos dalys turi būti susijusios ir sudaryti visumą. Kiekviena detalė turi atitikti kontekstą ir derintis su visuma;
−− transformacija: naujas požiūris žiūrovui turi būti pristatomas taip, kad
jis galėtų susipažinti su menininko kūrybine vizija ir išvystų pasaulį
nauju aspektu;
−− universalumas: kūrinys gali patikti ir būti suprantamas visų rasių ir kultūrų žmonėms. Gilesnis kūrinio suvokimas priklausys nuo žiūrovo psichologinio ir dvasinio pasirengimo;
−− ilgaamžiškumas: kūrinys turėtų ištverti laiko išbandymus ir būti vertingas ateinančioms kartoms.
Suprantama, kad tam tikro elgesio ar produkto kūrybiškumo vertinimas
yra gana subjektyvus dalykas (pvz., kūno koordinacijos), todėl didesnį dėmesį
reiktų skirti aprašomiesiems kriterijams, kurie reikalauja aiškaus minčių dėstymo, apie kuriuos būtų galima diskutuoti iš skirtingų požiūrių pozicijų19. Kūrybiškas veiksmas ar produktas visada bus iš esmės unikalus ir naujas. Nors
nėra bendrų kūrybiškumo vertinimo-matavimo kriterijų, tačiau tyrėjai sutinka, kad unikalumas, naujumas, kūrybiškumas, ilgaamžiškumas, universalumas
gali būti traktuojami kaip kriterijai, tinkantys įvertinti kūrybišką asmenybę.
Kūrybingumas gali reikštis bet kurioje veiklos srityje. Kūrybingumo vertinimą apsunkina subjektyvumo faktorius. Mokslinės literatūros analizė ir ekspertų interviu rezultatai leido suformuoti šiuos kūrybingumo vertinimo kriterijus ir juos pagrindžiančius indikatorius (žr. 1 lentelę)
1 lentelė. Kūrybiškumo vertinimo kriterijai ir juos pagrindžiantys indikatoriai20.
Eil.
nr.

Kriterijus

Indikatorius

1.

Originalumas

Unikalus, autentiškas, nenuspėjamas produktas ar sprendimo būdas,
neturintis analogų. Gerąja prasme elgesio keistumas.

2.

Lankstumas,
sklandumas

Sugebėjimas greitai pereiti nuo vienų reiškinių ar objektų prie kitų, keisti
požiūrį. Gebėti viską sudėlioti į savas vietas.
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3.

Novatoriškumas

Naujų reiškinių, idėjų atradimas ir jų realizavimas. Gebėjimas
nestandartiškai priimti sprendimo būdus, sugebėti matyti ir spręsti
kitaip. Įprastų veiksmų, tradicijų keitimas arba pritaikymas į naujoves.
Pasižymėjimas idėjų gausumu, naujumu, bei gebėjimas parodyti
nestandartiškumą. Daikto daugiafunkcionalumas.

4.

Įžvalgumas

Sugebėjimas įžvelgti analogą ar rasti atsakymą tarp nesusijusių objektų
(pvz., persiko ir atominės elektrinės). Smulkmenų stebėjimas. Potekstės
supratimas, matymas tarp eilučių.

5.

Intuicija

Tai iracionalus mąstymas, nesiremiantis arba besiremiantis logiškais
orientyrais.

5.

Specialios žinios,
sugebėjimai ir
įgūdžiai

Jos reikalingos norint sukurti naują produktą, reiškinį. Šios savybes
akcentuojamos, nes neišmanant esamų dalykų, vykstančių procesų,
reiškinių, dėsnių sunku vertinti ir net neįmanoma atrasti naujumo.

6.

Tolerancija

Pakantumas, gebėjimas suprasti kitokius nei pats aš, bei pripažinti
gabesnius nei pats. Sugebėjimas priimti naujas, neįprastas idėjas.

7.

Atvirumas sau ir
kitiems

Gebėjimas priimti informaciją, besikeičiančią aplinką, kuri būna net ir
prieštaringa, neatmetant proceso eigos. Gebėjimas sakyti tiesą, atsisakyti
išankstinių nuostatų.

8.

Bendros žinios

Žinios, paremtos plačiu suvokimu, loginiu mąstymu, analize, sinteze ir
atmintimi.

9.

Individualizavimas, Kovojama už savas idėjas, norint būti nepriklausomu. Idėjos pateikimas
detalizavimas
su smulkmenomis, detaliai išnagrinėtos ir smulkiai suskaidytos. Detalių ir
visumos harmonija (vienovė).

10.

Jautrumas
problemoms

Gebėjimas įžvelgti problemos esmę.

11.

Motyvacija

Gebėjimas siekti rezultatų, tikėjimas savo galimybėmis. Ambicingumas
(gerąja prasme). Noras padaryti ir įvykdyti sau iškeltus uždavinius, dirbti
užsibrėžto tikslo labui. Gebėjimas rasti motyvuojantį šaltinį / motyvatorių.

12.

Vaizduotė,
fantazija

Naujų vaizdinių kūrimas, veiklos ar galutinio rezultato matymas iki jo veiklos
atlikimo. Išankstinio veiklos produkto modelio turėjimas. Netradiciniai
sprendimo būdai, skirtingi metodai siekiant pasikartojančių tikslų.

TRIMITO DIAPAZONO LAVINIMAS
Platus diapazonas – kiekvieno trimitininko svajonė. Jo plėtimas – vienas svarbiausių trimitininko karjerą skatinančių veiksnių. Atlikėjas, kurio galimybės
groti aukšto registro lygiu yra pakankamai didelės, gali atlikti kūrinius tech-
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niškai laisvai, paslankiai. Lieka tik tobulinti grojimo meninį lygį: garso tembrą,
intonavimą, štrichus. Daugelis trimitininkų kas dieną skiria daug laiko plėsdami savo diapazoną, kai kuriems iš jų pavyksta labai minimaliai pagerinti
situaciją, o kartais rezultato pasiekti iš viso nepavyksta21. Tai lemia metodikos
nebuvimas ir technikos stoka. Trūkstant metodinės literatūros, pradedantieji
pedagogai naudoja metodines žinias ar metodus, kuriuos jie patys yra kada
nors studijavę, ilgiau dirbantys taiko jiems jau žinomus metodus, todėl nuolatinis tobulinimasis yra neišvengiamas. Nesant vieningos trimito diapazono
lavinimo metodikos, tikėtina, kad skirtingų kartų Lietuvos trimito pedagogai
naudoja skirtingus diapazono plėtimo būdus. Pasaulyje sutinkama ne viena
trimito diapazono lavinimo metodika, tai Caruso C. „Musical calisthenics for
brass“, Verzari S. „Studi di technica“, Thompson J. „The buzzing book“, Sandoval A. „Brass playing concepts“, Maggio L. „System for Brass“, Costello A.;
Stevens R. „Embouchure Trouble and Self Analysis, Irons D. E. „27 Group sof
exercises for trumpet“, Spaulding R. „Double high c in 37 weeks“, Hunt C. E.
„Sail the Seven C’s“, Colin C. „Breath Control Range and Endurance“, Sandoval
A. „Playing techniques and performance sudies for trumpet“, P.E.T.E „Training
system by Warbuton“, Vizzutti A. „Trumpet method“, Klewitt B. „Developing
21 century range and endurance on trumpet“, Colin A. „Range with relaxation“,
Robert Civiletti „TCE studio“, Stamp J. „Warm-Ups + Studies for Trumpet“,
Gordon C. „Systematic-Approach-To-Daily-Practice“, Drozdoff N. „Trumpet
method“, Cichowitz V. „Flow studies“, Clarino technika22. Atlikto kokybinio
ir kiekybinio tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos pedagogai nenaudoja
naujausių trimito diapazono plėtros metodų, o didelę naudą davusi baroko
epochos trimitininkams diapazono lavinimo technika clarino yra efektyvi ir
grojantiems moderniu trimitu, tačiau šios technikos pratimų su paaiškinimais
užsienio kalba yra vos vienas. Šios technikos nauja atmaina – bendingo pratimai yra taip pat labai efektyvūs.
Įvertinus esamą situaciją, buvo parengta trimito diapazono lavinimo metodika, kurioje pateikti trimito diapazono lavinimo metodai pagal mokomosios
medžiagos turinį suskirstyti į:
−− ambušiūrą stingdančius;
−− lankstaus ambušiūro technikos;
−− pedalinių tonų;
−− lavinančius kvėpavimą;
−− legato pratimų grupės;
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−− liežuvio technikos;
−− mišrius (apšilimo, lūpinius legato, treliai, bendingai, gamos, lavinantys
skirtingus veido raumenis).

JAUNOJO ATLIKĖJO PASAULĖVOKOS
IR PROFESIJOS LŪKESČIŲ SANKIRTA
Muzikiniams gabumams vystantis tik aktyvios veiklos procese, jaunasis muzikos atlikėjas, ruošdamasis profesionaliai karjerai, formuoja savo pasaulėvoką,
kuri dažnai yra nulemta išorinių ir vidinių ribotumų: jį supančios aplinkos,
studijų programos statiškumo, dėstytojų profesionalumo stygiaus ir požiūrio,
studento aktyvumo institucijoje ir koncertinės patirties bei įsivaizduojamojo
savo būsimos veiklos idealo. O darbo rinka reikalauja multifunkcinio specialisto, tokio, kuris geba darbo vietą susikurti sau, lanksčiai ir greitai prisitaiko
prie rinkos ar organizacijos reikalavimų, nuolat tobulina bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas23. Profesinės karjeros planavimui svarbu nuolatos domėtis padėtimi darbo rinkoje taip įvertinant savo tolesnės karjeros galimybes24.
Tačiau čia ir formuojasi atotrūkis tarp realiojo ir idealiojo būsimos veiklos
vaizdo. Jaunasis menininkas, netekęs savo dėstytojo ar aukštosios mokyklos
prieglobsčio, turėdamas dažnai hiperbolizuotą ir sutaurintą savo profesijos
vaizdą, patenka į darbo rinką jai nepasiruošęs, nesusipažinęs su jos reikalavimais. Žmogiškasis (išsilavinimas ir patirtis) ir socialinis (socialinis pagrindas
ir socialiniai ryšiai) kapitalai bei sociodemografiniai kintamieji ir darbo jėgos
paklausa yra esminiai sėkmę darbo rinkoje lemiantys veiksniai25. Dėstytojų ir
studentų požiūrius traktuojant socialinio kapitalo dedamąja, buvo nustatyta,
kad didžiausiais dėmesys rengiant atlikėjus vis tik skiriamas asmens profesio
nalumui, dažnai visai negalvojant apie tai, kur jis vėliau dirbs, kaip ieškos savo
profesinio kelio. Studentų pasirengimas darbo rinkai daugeliu atveju yra labai
individualus, studentai aktyviai dalyvavę muzikinėje veikloje yra labiau pasirengę, nors daugeliui ir nepakanka praktikos grojant ansambliuose ir orkestruose, trūksta specialybės žinių. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma atlikėjų pasirenka pedagogo kelią, pastebimas pedagoginės praktikos trūkumas. Išskirtina
ir gana siaura, dažnai dėstytojų formuojama studentų savo būsimos veiklos
projekcija, orientuojantis tik į darbą teatre ar ansambliuose. Studijų laikotarpiu
studentai nemokomi susikurti savo darbo vietos, neskatinami kaupti atlikėjo
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darbų rinkinio, dažnai vangiai dalyvauja įvairiuose projektuose, vis dar nėra
aktyvūs stažuočių dalyviai. Susidaro įspūdis, jog dėstytojai yra linkę apsiriboti
studijų programa ir save labiau pristato, kaip amato / technikos mokytojus, o
ne kaip mentorius ar tarpininkus tarp aukštojo mokslo institucijos ir darbo
rinkos. Išryškėjo ir klasikinis (o gal siauras) dėstytojų požiūris į pačią darbo
rinką, kai jie ją vertina arba „labai maža“, nes dažnai atlikėjo karjerą mato tik
muzikiniame teatre, arba „labai siaura“, nes iššūkiais įvardina tik nepakankamą solinės veiklos praktiką.

MUZIKOS PAMOKŲ VEIKSMINGUMO TOBULINIMAS
Remiantis tyrimų duomenimis, Lietuvoje tik 24 procentai mokinių yra patenkinti muzikos pamokomis26. Mokslinės literatūros analizė leido išskirti aibę
veiksnių, lemiančių muzikos pamokos veiksmingumą. Tai ir vertinimas, emocinis tonas, mokytojo įvaizdis, susidomėjimas, organizuojami žaidimai ir galvosūkiai, apdovanojimai, aiškus tikslas, motyvuojanti darbo aplinka. Įvertinus
šiuos veiksnius, buvo pasirinkta atlikti veiklos tyrimą, kurio metu siekta išbandyti kai kurių priemonių veiksmingumą.
Tyrime dalyvavo šeštokai, su kuriais buvo dirbama visus mokslo metus. Po
kiekvienos pamokos buvo rašoma refleksija. Ieškant priemonių, padedančių tobulinti muzikos pamokas, buvo parengti muzikinių kortelių albumai, kuriuos
mokiniai pildė per ištisus mokslo metus. Už aktyvų dalyvavimą pamokoje mokinys gaudavo kortelę, kurioje pavaizduotas muzikos instrumentas. Mokiniai
tokiomis kortelėmis turėjo užpildyti visą muzikos instrumentų albumą. Mokytojas korteles dalindavo neatrinkdamas, todėl mokiniai galėjo gauti ir tokias,
kurias jie jau turi. Tokiu atveju jiems tekdavo keistis kortelėmis, kad galėtų surinkti visą kolekciją. Mokslo metų pabaigoje, priklausomai nuo albumo užpildymo, vaikams buvo įteikiami aukso, sidabro ir bronzos lygių diplomai. Antroji
taikyta priemonė – muzikiniai vamzdžiai (angl. boomwhackers). Jais grojant
buvo siekiama padainuoti amerikiečių roko grupės „Survivor“ dainą „Eyeofthetiger“, pirmą kartą atliktą 1982 metais. Pasirinkta tikrai sunki daina todėl,
kad mokiniams būtų iššūkis, kad kiekvieną pamoką daug dirbdami jie galėtų
pajausti nors ir nedidelę pažangą. Kiekvienam muzikiniam vamzdžiui buvo parengta atskira partitūra, kad mokinys galėtų ją sekti ir prisijungti reikiamu metu.
Muzikiniais vamzdžiais grojo visi klasės vaikai. Buvo iškeltas tikslas ne tik pa-
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groti dainą, bet grojant ir dainuoti. Repeticijų metu naudota fonograma, kuri
padeda išlaikyti reikiamą ritmą. Buvo manoma, kad jei būtų parinkta lengvesnė
daina, kurią mokiniams pavyktų padainuoti ir pagroti per daug trumpesnį laiko tarpą, tai gali jiems atsibosti, nebūtų tokio pažinimo džiaugsmo, koks tikėtinas atliekant sunkų kūrinį. Grojimas muzikiniais vamzdžiais tapo kiekvienos
muzikos pamokos dalimi. Įdomu tai, kad nepriklausomai nuo to, kad iš pradžių
tikrai nesisekė, mokinių noras ir entuziazmas tik didėjo. Parengtos atskirtos
partitūros leido vaikams susikoncentruoti ties savo užduotimis. Trečioji taikyta
priemonė – spalvotos kortelės, padedančios vaikams groti pianinu. Prie klavišų buvo priklijuojami skirtingų spalvų lapeliai, tokiomis pačiomis spalvomis
buvo sužymėtos natos partitūroje. Mokinys, sekdamas spalvas, gali sėkmingai
pagroti nesudėtingus kūrinius pianinu. Ši priemonė taip pat buvo taikyta ištisus
mokslo metus, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę pats stebėti savo ir klasės
draugų pažangą. Mokslo metų pabaigoje buvo atliktas interviu su mokiniais. Jie
vienareikšmiškai pripažino, kad nepriklausomai nuo to, kad muzikos pamokos
tapo sunkesnės, jos buvo visada įdomios ir laukiamos. Atskirai dera paminėti,
kad neliko klasės drausmės problemų, nuolatinis darbas grupėje pagerino klasės mokinių tarpusavio santykius.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Kūrybingumas, traktuojamas kaip individo savybė, procesas ar veiklos
rezultatas, nulemtas asmeninių savybių (entuziazmo, meilės, polėkio,
ieškojimą, ambicijų, lyderystės, drąsos), aplinkos, auklėjimo, prigimties,
požiūrio, talento, gali būti matuojamas pagal išskirtus kriterijus ir indikatorius. Išskirti kriterijai ir indikatoriai lengvina studentų, būsimų
atlikėjų, vertinimą, kai tenka parašyti pažymį egzamino metu, vertinant
klausomą ar stebimą kūrinį. Išskirti kūrybingumo kriterijai ir indikatoriai ne tik tiesiogiai siejasi su meno vertinimu, bet ir inspiruoja tolesnę
šios srities diskusiją.
2. Parengta susisteminta trimito diapazono lavinimo metodika neabejotinai palengvins trimito diapazono lavinimo pratybas, kadangi joje sukaupta geriausia pasaulyje naudojamų metodikų patirtis, pateiki aiškūs,
nuoseklūs ir konkretūs pratimai pagerins trimito pamokas ir savarankišką mokinių ir studentų darbą.
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3. Atlikimo meno specialybių studentų tęstinė integracija į darbo rinką
vyksta nuolat: studijų metu dalyvaujant kartu su dėstytoju ar atskirai
įvairiuose koncertuose, pasirodymuose, konkursuose, muzikiniuose
projektuose, baigiamųjų egzaminų metu, atsiskaitant komisijai, kurios
nariais yra potencialūs darbdaviai, po studijų, grojant ar dainuojant per
perklausas. Atliktas tyrimas rodo tolesnį atlikimo meno programų tobulinimo poreikį, plečiant ir kartu gilinant ne tik profesines žinias, bet
ir darbo rinkos supratimą, savęs pristatymą darbo rinkai, profesijos pritaikomumo galimybių paiešką, kūrybiškumą, verslumą. Koncertmeisterio, sceninės praktikos, užsienio kalbos, specialybės dalykai išskirtini
labiausiai tobulintinomis disciplinomis.
4. Muzikos pamokas neabejotinai tobulina naujų metodų integracija,
atskirų muzikos pamokų dalių interpretacijos ir nebijojimas suklysti. Mokiniai, matydami mokytojų pastangas, daug mieliau įsitraukia į
bendrą kūrybos ir pamokos tobulinimo procesą. Drausmės problemų
nebuvimas ir ryški mokinių motyvacija yra tie pagrindiniai veiksniai,
kurie pagrindžia naujų metodų taikymo poreikį. Vertinant mokinius
mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, stebimas didesnis jų susikaupimas,
gilesnės dalyko žinios, stipresnė motyvacija, iniciatyvumas, komandinis darbas, siekis padėti, pažinimo džiaugsmas, galutinio rezultato
vertinimas, pagarba mokytojui, susidomėjimas užklasine muzikine
veikla.

LITERATŪRA IR PASTABOS
1

2

3

4

5

Rinkevičius, Z.; Rinkevičienė, R. Žmogaus ugdymas muzika. Klaipėda: Klaipėdos
universiteto leidykla, 2006.
Girdzijauskienė, R. Muzikos pedagogų požiūrio į mokinių kūrybiškumo raišką per
muzikinę veiklą ypatumai. Pedagogika, nr. 78, 2005. ISBN 1392-0340.
Almonaitienė, J. Moksleivių kūrybingumo psichologiniai veiksniai: daktaro disertacijos ištrauka. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 1997.
Bernotaitė, T. Idėja – dar ne kūrybiškumas. 2012 [žiūrėta 2013 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą: http://370.diena.lt/2012/11/07/ideja-dar-ne-kurybiskumas/.
Beresnevičius, G. Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo edukacinės dimensijos: daktaro disertacija. Šiaulių universitetas. Šiauliai, 2010 [žiūrėta 2013 m.

MU Z IKINIO UGDYMO DI MENSIJOS /
D a i va Bu k a nt a i tė, S a u l i u s G e r u l i s

6

7
8
9

10
11

12
13

14

15

16

17
18
19

20

21

22

23

kovo 13 d.]. Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa0001:E.02~2010~D_20100519_103144-52166/DS.005.0.01.ETD.
Devita, L. Pastabos apie kūrybiškumą. 2005 [žiūrėta 2012 m. kovo 7 d.]. Prieiga per
internetą: http://www.spauda.lt/menas/creative.htm.
Grakauskaitė-Karkockienė, D. Kūrybos psichologija. Vilnius: Logotipas, 2003.
Jovaiša, L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
Gailienė, D.; Bulotaitė, L.; Sturlienė, N. Psichologijos pagrindai. Vilnius: Tyto alba.
2003.
Grakauskaitė-Karkockienė, D. (2003).
Oxford English Dictionary žodynas. 2005 [žiūrėta 2013 m. sausio 5 d.]. Prieiga per
internetą: http://oxforddictionaries.com/?view=uk.
Guilford, J. P. Creativity. American Psychologist. 1950, nr. 5, p. 444–454.
Torrance, E. P. The Role of Creativity in Identification of the Giftedand Talented.
Gifted Child Quarterly, 1984, nr. 28 (4).
Kaufmann G. What To Measure? A New Look at the Concept of Creativity. Scandinavian Journal of Educational Research, 2003, nr. 3.
Daujotytė, V. Kūrybingumas ir kūrybiškumo atpažinimas. Mokslo Lietuva, 2010,
nr. 3 (425) [žiūrėta 2013 m. sausio 6 d.]. Prieiga per internetą: http://mokslasplius.
lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/2450.html.
Ghiselin, B. The Creative Process. Los Angeles: University of California Press,
1952.
Grakauskaitė-Karkockienė, D. Kūrybos psichologija. Vilnius: Logotipas, 2003.
Leytham, G. Managing creativity. New York: Basic Books, 1990.
EU Lifelong Learning Programme. 2005 [žiūrėta 2013 m. gegužės 18 d.]. Prieiga
per internetą: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/progress-reports_en.htm
Balniūtė, R. Kūrybiškumo vertinimo kriterijai: magistro darbas. Vytauto Didžiojo
universitetas. Kaunas, 2013.
Buckner, J. How Highis High Enough. 2011 [žiūrėta 2012 m. lapkričio 15 d.].
Prieiga per internetą: http://hsutrumpets.com/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=166:range-how-high-is-high-enough&catid=45:trumpettalk&Itemid=59.
Jakštonis, N. Lietuvos pedagogų požiūris į trimito diapazono lavinimo metodus ir jų
taikymo galimybes: magistro darbas. Vytauto Didžiojo universitetas, 2013.
Bukantaitė, D.; Alfavickaja, M. Jaunojo atlikėjo pasirengimas darbo rinkai: dėstytojų požiūris. Kūrybos erdvės, 2012, nr. 17, p. 44– 55. ISSN 1822-1076.

311

312

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
M ENŲ KLASTERIAI

24

25

26

Pukelis, K. Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje: nauji iššūkiai profesiniam konsultavimui ir karjeros planavimui. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2003, nr. 6, p. 66–76. Kaunas: VDU.
Martinaitis, Ž. Lietuvos universitetų absolventų integracija darbo rinkoje. 2004 [žiūrėta 2012 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vpvi.lt/assets/Ataskaitos/tyrimas.pdf
Petraška, G. Priemonės gerinančios muzikos pamokos veiksmingumą: magistro darbas. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2013.

THE DIMENSIONS OF MUSICAL EDUCATION
Summary
Music education-dimensional cluster,established at the intersection of social sciences
andinterdisciplinaryarts, are focusing onmusical culture cherishing, a development of
art, artists’ education and research of music teacher trainingproblems.
In 2012 music education-dimensionalcluster researchers,together withMaster
students,focusedin order to:define theevaluation criteriaof creativity, to prepare
a methodology of trumpet diapasontraining,to discoverintersections of the
youngartist’soutlook and professional view, to distinguish characteristics of
students’motivation for choralactivityingeneral education, music and artschools,
to distinguish measures improving theeffectiveness ofmusic lessons, to define the
realitiesand problems of primary musical education, to evaluate fascination of
purposefulartistic education for the students and analysis of prominentartists creation
and work.
In order to define the criterions of creativity evaluation, methods of scientific
literature analysis and experts’ interview were used. In creating of trumpet
diapasontraining methodology the questionnaire, interviews and modeling methods
were used. In searching of the youngartist’soutlook and professional view intersections,
the interview method was used. Improving theeffectiveness ofmusic lessons, practicing,
researchers’ reflectionand modeling techniques were used.

FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ
KLASTERIAI

ANTROPOGENINIŲ APLINKOS POKYČIŲ
IR KLIMATO POVEIKIS EKOSISTEMOMS
dr. Gintarė Sujetovienė
dr. Renata Dagiliūtė

ĮVADAS
Klasterio „Antropogeninių aplinkos pokyčių ir klimato poveikis ekosistemoms“ vykdomų tyrimų tikslas – ištirti miškų ir agroekosistemų augalijos
augimo, produktyvumo, struktūros, biologinės įvairovės ir būklės pokyčius
kintant aplinkos ir klimato sąlygoms, įvertinti augalijos prisitaikymo prie šių
pokyčių potencialą ir antropogeninio poveikio aplinkai bei klimatui mažinimo
galimybes didinant gamybos ir vartojimo ekologinį veiksmingumą. Klasterio
tyrėjams iškelti šie uždaviniai:
• Nustatyti miško ekosistemų sumedėjusios augalijos augimo ir būklės
dinamikos dėsningumus ir prognozuoti galimus biologinės įvairovės
bei medžių prieaugio pokyčius skirtingiems aplinkos ir klimato kaitos
scenarijams.
• Ištirti augalų jautrumo svarbiausiems antropogeniniams aplinkos veiksniams (aplinkos rūgštėjimas, eutrofikacija, pažemio ozonas, UV-B spinduliuotė, ksenobiotikai) pokyčius šylant klimatui ir įvertinti miškų ir
agroekosistemų augalijos adaptacijos prie skirtingų aplinkos ir klimato
veiksnių galimybes.
• Atlikti aplinkos užterštumo ir jos toksiškumo tyrimus.
• Nustatyti miško ekosistemų sumedėjusios augalijos įtaką aplinkos rūgštėjimo ir eutrofikacijos procesams.
• Ištirti augalų morfometrinius, fiziologinius, anatominius ir biocheminius pokyčius esant diferencijuotam ir kompleksiniam aplinkos ir klimato veiksnių poveikiui, pagal išaiškintus efektyviausius biologinius
žymenis pateikti pasiūlymus aplinkos biomonitoringo ir ksenobiotikų
toksiškumo biotestavimo metodų tobulinimui.
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• Įvertinti antropogeninio poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo galimybes didinant gamybos ir vartojimo ekologinį veiksmingumą ir siekiant darnesnio vystymosi.
Šįmet pristatomi dviejų tyrimų krypčių tyrimai: klimato šiltėjimo įtaka medžių
sezoniniam vystymuisi bei gamybos ir vartojimo ekologinis veiksmingumas.

Klimato šiltėjimo įtaka medžių sezoniniam vystymuisi
ir vegetacinio sezono trukmei
Tyrimus klimato kaitos įtakos fenologijai srityje atlieka prof. habil. dr. R. Juknys,
dr. G. Sujetovienė. Pagrindinis dėmesys skiriamas fenologinių fazių datų analizei,
kuri leidžia įvertinti su klimato pokyčiais susijusius augalų vystymosi ypatumus.
Klimatas yra svarbus veiksnys, lemiantis augalų paplitimą, fiziologinius ir
fenologinius procesus. Pastaraisiais dešimtmečiais fenologiniams tyrimams
pasaulyje skiriama ypač daug dėmesio. Tai susiję su pastaraisiais dešimtmečiais padidėjusiu atšilimu, į kurį augalai ir gyvūnai reaguoja, išreikšdami savo
vystymosi fazėmis.
Klimato šiltėjimo įtakos augalų fenologinėms fazėms ir vegetacinių sezonų
trukmei tyrimai apibendrina Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode atliekamų fenologinių tyrimų rezultatus. Tyrimų tikslas – nustatyti medžių fenologinių fazių atsaką ir vegetacinio periodo trukmės pokyčius,
šiltėjant klimatui. Tyrimų metu išanalizuota karpotojo beržo (Betula pendula
Roth) ir mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) pavasarinių (pumpurų brinkimo, lapų skleidimosi) ir rudens (lapų geltimo, lapų kritimo) fenologinių fazių
datos 1956–2010 m. laikotarpiu.
Remiantis Kauno metereologinės stoties duomenimis nustatyta, kad per
1892–2010 metų laikotarpį vidutinė metinė temperatūra pakilo apie 0,7°C (vidutiniškai 0,006°C per metus). Labiausiai temperatūra pakilo kovo, balandžio,
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais1. Vidutinis kritulių kiekis atskirais mėnesiais
svyravo, nustatytas jų kiekio padidėjimas sausio ir kovo mėnesiais.
Karpotojo beržo ir mažalapės liepos pumpurų brinkimas vyko ankščiau tiriamojo laikotarpio pabaigoje nei pradžioje – liepos pumpurų brinkimas paankstėjo 11,3 dienų, beržo – 9,2 dienomis2. Tiriamuoju periodu karpotojo beržo lapų
skleidimasis paankstėjo net 14,9 dienų (1 pav.). Vėliau vegetacijos sezoną pradedančios liepos lapų skleidimasis paankstėjo mažiau ir sudarė apie 9,6 dienas.
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1 pav. Medžių sezoninio vystymosi kaita 1956–2010 metais3.

Rudens fenofazių pokyčiai skyrėsi priklausomai nuo medžių rūšies. Liepos
lapų geltimo ir kritimo laikas buvo atitinkamai 16 dienų vėlesnis 2010 nei 1956
metais (1 pav.). Priešingai, beržo lapų geltimas ir kritimas paankstėjo – rudens
fenofazės prasidėjo apie 12 dienų ankščiau 2010 metais nei tyrimų pradžioje.
Išanalizavus daugiamečius duomenis, nustatyta, kad oro temperatūra lemia
pasirinktų augalų pavasarinį aktyvumą. Didesnė temperatūra vasario ir kovo
mėnesiais skatina ankstesnį beržo ir liepos pumpurų brinkimą ir lapų skleidimąsi4. Ryšys tarp temperatūros ir lapų kritimo pabaigos buvo daug silpnesnis
ir nepatikimas.
Kritulių kiekis vasario mėnesį buvo neigiamai susijęs su abiejų rūšių pumpurų brinkimo laiku. Šį ryšį galima būtų paaiškinti taip: didesnė sniego danga
vėlyvą žiemą pavėlina pumpurų brinkimo pradžią. Ryšys tarp kritulių kiekio ir
rudens fenofazių laiko buvo daug silpnesnis ir statistiškai nepatikimas5.
Temperatūros padidėjimas vienu laipsniu sukelia ankstesnį liepos ir beržo
pumpurų sprogimą atitinkamai 2,2 ir 2,3 dienomis (2 pav.)6. Beržo lapų sklei-
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dimasis, temperatūrai padidėjus 1°C, paankstėjo 2,5 d., liepos – 1,9 d. Beržo lapų geltimas buvo daug jautresnis temperatūrai nei liepos – atitinkamai
3,2 d./°C ir 0,3 d./°C. Svarbu paminėti, kad abi rūšys skirtingai reagavo į temperatūros padidėjimą rudens sezonu. Esant šiltesniam rudeniui, liepos lapų
kritimo pabaiga buvo vėlesnė 4,45 d./°C. Tuo tarpu beržo lapų kritimo pabaiga
paankstėjo 2,2 dienomis, temperatūrai padidėjus 1°C.
2 pav. Ryšys tarp fenofazių datos ir vidutinės 3 mėnesių temperatūros 1956–2010 m7.

Vegetacinis liepos periodas pailgėjo 22,7 dienomis per tyrimo laikotarpį.
Kadangi beržo pavasarinės ir rudeninės fenofazių datos paankstėjo, jo vegetacinis periodas nepasikeitė (3 pav.). Svarbu paminėti, kad visas beržo augimo
sezonas paankstėjo beveik dviem savaitėmis per 1956–2010 m. periodą. Nagrinėtų rūšių vegetacinio sezono trukmės skirtumas labai sumažėjo, ir dabar
beržo augimo trukmė viršija liepos tik 9,4 dienomis vietoj 32 dienų, kurios
buvo tiriamojo periodo pradžioje.
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3 pav. Vegetacinio sezono trukmė tiriamuoju laikotarpiu8.

Didesnis jautrumas temperatūrai buvo būdingas ankstyvajam beržui. Periodo tarp pumpurų brinkimo ir lapų skleidimosi trukmė tapo trumpesnė 6
dienomis per tyrimo laikotarpį, tai rodo šios ankstyvosios rūšies sezoninio
vystymosi paspartėjimą pavasario sezonu. Nežiūrint skirtingų rudens fenofazių pokyčių, periodų tarp liepos ir beržo lapų geltimo ir kritimo trukmė
tapo beveik 2 dienomis ilgesnė, tai rodo šių rūšių rudens sezoninio vystymosi sulėtėjimą.
Grėsmę augalijai kelia tas faktas, kad klimato atšilimas skirtingus metų laikus paveikia nevienodai. Atlikta meteorologinių duomenų analizė rodo, kad
kritulių kiekis labiausiai padidėjo žiemą ir pavasario pradžioje, o vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje (rugpjūtis, rugsėjis) kritulių kiekis sumažėjo. Kadangi antrojoje vasaros pusėje ir rudens pradžioje (liepa–rugsėjis) gana ryškiai
padidėjo temperatūra, dirvožemio drėgmė tuo laikotarpiu labai sumažėja, ir
tai daro neigiamą įtaką tiek natūraliai augalijai, tiek žemės ūkio augalams. Prognozuojama, kad panašios tendencijos išliks ir ateityje, todėl neigiamas klimato atšilimo poveikis augalijai stiprės.
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad sezoninio vystymosi pokyčiai yra susiję su klimato kaita. Didėjant vegetacinio sezono trukmei kinta ir
anglies ciklas, konkurencija tarp rūšių, pakinta rūšinė sudėtis9. Nustatyti vystymosi pokyčiai leidžia prognozuoti ekosistemos struktūros ir jos funkcijų po-
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kyčius, todėl, panaudojant ilgalaikius fenologinius duomenis ir klimato kaitos
modelius, klasterio mokslininkai planuoja modeliuoti klimato kaitos poveikį
medžių sezoniniam vystymuisi Lietuvoje.

Gamybos ir vartojimo ekologinis veiksmingumas
ir darnumas
Tyrimus darnios gamybos ir vartojimo srityje atlieka prof. habil. dr. R. Juknys,
dr. G. Liobikienė, dr. R. Dagiliūtė, dokt. A. Niaura. Pagrindinis dėmesys skiriamas gamybos ir vartojimo aplinkosauginiam veiksmingumui pereinamosios
ekonomikos šalyse, vartotojų nuostatoms, elgsenai bei juos lemiantiems veiksniams.
Darni gamyba ir vartojimas yra vienas pagrindinių darnaus vystymosi siekių, kurio pagrindinis tikslas – atsieti ekonominį augimą nuo poveikio aplinkai ir pasiekti, kad augant gamybai ir vartojimui poveikis aplinkai augtų žymiai
lėčiau nei ekonomika išlaidos, o geriausia, kad neaugtų iš viso arba net mažėtų. Pastaruoju metu ypač nemažai dėmesio tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu
sulaukia vartojimo augimas bei su tuo susijęs poveikis aplinkai. Šiuo aspektu
išsiskiria ir pereinamosios ekonomikos šalys Centrinėje ir Rytų Europoje, kurios po Sovietų Sąjungos griūties išgyveno radikalius pokyčius visose gyvenimo srityse. Lietuva, kaip tipiška buvusio Sovietinio bloko šalis su pereinamąja
ekonomika, yra įdomus tyrimų objektas. Vienas pagrindinių Europos Sąjungos plėtros tikslų sumažinti senųjų šalių narių ir naujųjų šalių narių atskirtį,
sukurti sąlygas geresnei gyvenimo kokybei naujosiose šalyse narėse. Turint
omenyje, kad vartojimo dėsningumai Lietuvoje ir senųjų Europos Sąjungos
šalių (ES-15) skiriasi, vartojimo augimas Lietuvoje yra neišvengiamas. Tačiau
svarbu, užtikrinti, kad augant vartojimui, neaugtų poveikis aplinkai. Lietuvos
nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje yra suformuluotas bendras strateginis uždavinys, kad augant ekonomikai, poveikis aplinkai turi augti bent
perpus lėčiau nei gamyba ir vartojimas.
Tyrimai remiasi dvigubo atsiejimo koncepcija, aprašomąja ir statistine analize. Skaičiuojama konvergencija (sigma, beta ir X), kuri leidžia įvertinti, ar
analizuojamos šalys duotuoju laikotarpiu artėja ir kaip artėja viena kitos link
analizuojamo rodiklio atveju. Skaičiuojami įvairūs rodikliai, sudėtinis indeksas (sudaromas ir normalizuojamas pagal OECD metodologiją10).
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Tyrimai rodo, kad energijos efektyvumas Lietuvoje išaugo. Nustatyta, kad
pavyko atsieti ekonomikos augimą nuo energijos naudojimo (4 pav.) ir galutinės energijos intensyvumą Lietuvoje sumažinti maždaug 2,5 karto ir beveik
pasiekti ES-15 šalių vidurkį.
4 pav. Poveikio aplinkai atsiejimo nuo ekonomikos eiga11.

Perėjimas prie rinkos ekonomikos, modernių technologijų, išaugusios energijos kainos bei struktūriniai Lietuvos ekonomikos pokyčiai laikomi pagrindiniais šią ekonomikos ir aplinkos požiūriu svarbią pažangą lėmusiais veiksniais.
Pažanga antrinio atsiejimo srityje buvo ne tokia didelė ir taršos intensyvumas,
t. y., į aplinką patenkančių teršalų kiekis sunaudotos energijos vienetui Lietuvoje
yra vis dar apie 2 kartus didesnis nei ES-15 šalyse. Energetika ir transportas yra
įvardijami kaip pagrindiniai sektoriai, kuriuose reikia skirti daugiau dėmesio atitinkamoms priemonėms, siekiant mažinti didelį taršos intensyvumą12.
Mažesnis nei ES-15 šalių vartojimo lygis sukuria galimybes nepasekti Vakarų vartojimo pavydžiu ir pasiekti geresnių energijos ir medžiagų sutaupymo
rezultatų, išlaikant neblogesnę gyvenimo kokybę. Daugiau dėmesio turėtų būti
skiriama pagrindiniams gamybos ir vartojimo veiksniams bei aplinkosauginio
sąmoningumo kėlimui, aplinkai nekenkiančių veiklų ir produktų skatinimui,
gamintojo socialinei atsakomybei ir pan.
Detalesni tyrimai namų ūkio sektoriuje taip pat yra svarbūs, kadangi čia
vartojimas yra susijęs su energijos, vandens bei kitų gamtinių išteklių naudojimu, oro bei vandens tarša, taip pat ir su atliekų susidarymo problemomis. Vartojimą labiausiai lėmė ekonominiai veiksniai: BVP, disponuojamos pajamos ir
kainos. Kadangi ekonominius rodiklius iš esmės lemia eurointegraciniai procesai, todėl buvo nustatyta, kad Lietuva greičiausiai prie ES senbuvių artėjo
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pagal kainas, o lėčiausiai pagal disponuojamas pajamas, tačiau 2007 metais
arčiausiai senbuvių buvo pagal namų ūkio išlaidas. Analizuojant visų ES-26
šalių ekonominių rodiklių konvergencijos greičius, buvo nustatyta, kad visos
ES narės (išskyrus Liuksemburgą) lėčiausiai konvergavo pagal disponuojamas
pajamas (3,2 proc.), greičiausiai – pagal palyginamąsias kainas (5,4 proc.).
Analizuojant Lietuvos namų ūkio išlaidų pokyčius, bendros išlaidos 1995–
2007 m. laikotarpiu pakito 2,7 karto (5 pav.). Šiuo laikotarpiu labiausiai išaugo išlaidos poilsiui ir kultūrai (7,3 karto), švietimui (6,2 karto), namų apyvokos daiktams (5,1 karto). Mažiausiai augo išlaidos restoranams ir kultūrai bei
maistui ir nealkoholiniams gėrimams (2,4 karto). Išlaidos būstui, vandeniui,
elektrai, dujoms ir kitam kurui šiuo laikotarpiu sumažėjo 6 proc.13.
5 pav. Namų ūkio išlaidų kategorijų pokyčiai 1995–201014 (1995=100 proc.).

Ekonomikos augimo laikotarpiu išlaidos augo sparčiau nei disponuojamos
pajamos, labiausiai vartojimo išlaidos augo tame vartojimo sektoriuje, kuris
priskiriamas prabangos prekėms. Mažiausiai išaugo išlaidos būtiniesiems poreikiams priskiriamoms prekėms. Krizės laikotarpiu išlaidos smuktelėjo labiau
nei disponuojamos pajamos, labiausiai išlaidos sumažėjo prabangos prekėms,
tik išlaidos ryšiams, aprangai ir avalynei toliau augo (5 pav.).
Lietuvos gyventojai 1995 m. būtinosioms prekėms (maistui ir gėrimams
bei būstui) išleido beveik du trečdalius visų savo išlaidų (6 pav.). ES senbuvėse
šioms vartojimo kategorijoms skyrė tik vieną trečdalį savo išlaidų. ES senbuvių
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vartojimo struktūra pakito nežymiai, tuo tarpu Lietuvos vartojimo struktūros
pokyčiai buvo labai dideli. Išlaidų struktūrai ekonominė krizė didelės įtakos
nepadarė ir Lietuvos gyventojai 2010 m. būtinosioms reikmėms jau skyrė mažiau nei pusę savo išlaidų, o vartojimo struktūra priartėjo prie ES šalių senbuvių vidurkio.
6 pav. Vartojimo išlaidų struktūros pokyčiai15.

Vartojimo struktūros pokyčiai veikia ir vartojimo poveikį aplinkai, nes
skirtingos vartojimo kategorijos turi nevienodą indėlį į atskiras aplinkos problemas. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis (pagal NAMEA, iš EEA, 2010),
didžiausią įtaką oro taršai ir klimato kaitai per visą būvio ciklą daro vartojimo
kategorijos, susijusios su pagrindinių poreikių tenkinimu (maistas ir būstas),
ir mobilumas (1 lentelė).
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1 lentelė. Atskirų vartojimo kategorijų sąlygojamas oro taršos intensyvumas16.
Vartojimo kategorijos

g SO2 ekv./Euro

kg CO2 ekv./Euro

Maistas ir nealkoholiniai gėrimai

0,36

1,14

Mobilumas

0,15

1,27

Būstas

0,09

0,87

Apranga ir avalynė

0,09

0,61

Restoranas ir viešbučiai

0,08

0,35

Namų apyvokos daiktai

0,05

0,39

Sveikata

0,03

0,19

Ryšiai

0,03

0,19

Poilsis ir kultūra

0,04

0,29

Švietimas

0,02

0,13

Paslaugos ir įvairios prekės

0,02

0,13

Pakitusi vartojimo struktūra ir sumažėjusi būtinųjų prekių bei padidėjusi
prabangos prekių, kurios daro santykinai mažesnį neigiamą poveikį aplinkai,
dalis bendrame vartojime apie 10 proc. sulėtino didėjančio vartojimo poveikio
aplinkai augimą. Iki kriziniu laikotarpiu sparčiai augant vartojimui, neigiamas
poveikis aplinkai augo žymiai lėčiau už vartojimą arba iš viso neaugo, ir daugeliu atvejų (išskyrus transportą ir elektros sąnaudas) strateginis uždavinys, kad
poveikis aplinkai turi augti bent perpus lėčiau nei vartojimas, buvo įgyvendintas. Dėl krizės neigiamas vartojimo poveikis aplinkai sumažėjo (išskyrus šilumos sąnaudas), tačiau poveikio intensyvumas padidėjo. Analizuojant atskirai
teršalus, nustatyta, kad vartojimo struktūros pokyčiai lėmė sumažėjusią vartojimo sąlygojamą taršą: CO2 – 19 %, SO2 – 6 %. Atskirų vartojimo kategorijų
įtaka klimato kaitos dujų emisijos sumažėjimui pateikta 7 pav.
7 pav. Vartojimo struktūros pokyčių įtaka taršai CO2 atskirose vartojimo srityse17.
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Be atskirų rodiklių, kartu su plėtojamais politiniais dokumentais atsirado
ir poreikis įvertinti esamą situaciją ir pasiektą progresą darnumo srityje labiau
agreguotu lygiu. Darnumo vertinimas aktualus ir regionų vystymuisi. Kaip numato Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi strategija, darnus regionų vystymasis yra vienas iš darnaus vystymosi tikslų. Tačiau Lietuvos atveju dažnai
regionų vystymosi vertinimas remiasi tik aprašomąja atskirų rodiklių analize,
o apibendrintas vertinimas taikomas retai. Sukonstravus sudėtinį darnumo indeksą ir pritaikius jį Lietuvos regionams, nustatyta, kad regionai 2000–2010 m.
vystėsi gan netolygiai (8 pav.).
8 pav. Apskričių vystymosi sudėtinis darnumo indeksas.18

Analizuotuose aspektuose (ekonomika, aplinka, sveikata, socialinė aplinka) progresas stebimas tik Vilniaus apskrityje. Tauragės apskrityje situacija tik
prastėjo, nors šis regionas pasižymėjo geriausia aplinkos būkle. Nors lyginamų
regionų BVP/1 gyv. skyrėsi net kelis kartus, bendras vystymosi rodiklis taip
smarkiai nesiskyrė. Galima teigti, kad ne vien ekonominiai aspektai yra aktualūs vertinant vystymosi eigą, tačiau labiau ekonomiškai išsivystę regionai visgi
vystėsi tolygiau ir darniau.
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IŠVADOS
Nustatytas augalų fenologinis atsakas į klimato pokyčius priklausė nuo augalų
rūšies. Žymiausias pavasarinės fenologinės fazės (lapų sprogimo) paankstėjimas buvo nustatytas beržui – net dviem savaitėmis beržo lapai sprogsta ankščiau 2010 m. nei 1956 metais. Liepos lapų sprogimas paankstėjo 9 dienomis
per tiriamąjį laikotarpį. Rudens fenofazių pokyčiai buvo dar labiau specifiniai
rūšiai. Ankstesnis lapų geltimas ir kritimas buvo būdingas karpotajam beržui, tuo tarpu šių fenologinių fazių vėlesnis vyksmas buvo būdingas mažalapei
liepai. Liepos vegetacinis sezonas pailgėjo daugiau nei trimis savaitėmis, tuo
tarpu beržo augimo trukmė nepasikeitė dėl pavasarinių ir rudens fenofazių
paankstėjimo, tačiau pasislinko dviem savaitėmis link metų pradžios.
Gamybos ir vartojimo ekologinio veiksmingumo ir darnumo tyrimai parodė, kad energijos efektyvumo srityje padaryta pažanga ir pasiekti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje iškelti tikslai. Tačiau teršalų kiekis
sunaudotos energijos vienetui yra 2 kartus didesnis nei ES senbuvėse, todėl
daug daugiau dėmesio reikia skirti taršos mažinimui. Namų ūkių vartojimas
augo, tačiau vartojimo poveikio aplinkai augimas dėl pasikeitusios vartojimo
struktūros sulėtėjo vidutiniškai 10 proc. Nepaisant to, svarbu tęsti tyrimus
ir išanalizuoti pokyčius, įvykusius ekonominės krizės laikotarpiu tiek atskiruose sektoriuose, tiek nacionaliniu lygiu, taip pat daugiau dėmesio skirti
įvairioms priemonėms ir galimybėms siekti absoliutaus išteklių naudojimo
ir aplinkos taršos nuo ekonomikos atsiejimo, t. y., kad vystantis ekonomikai
poveikis aplinkai neaugtų.
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Impact of anthropogenic environmental changes
and climate on ecosystems
Summary
Scientific cluster “Impact of anthropogenic environmental changes and climate on
ecosystems“ carries research on changes in vegetation structure, productivity and
biodiversity under changing environment and climate, adaptive capacity of different
wild and cultural plant species, as well as, possibilities to reduce environmental impact
according to principles of sustainable development.
Overview of the studies conducted by the cluster covers two areas of research:
climate change influence on tree seasonal development and ecological efficiency of
production and consumption.
Dataset of phenological observations (1956–2010) from the Kaunas Botanical
garden of Vytautas Magnus University was used for this study. Higher sensitivity to the
increase in temperature was characteristic to early season species birch. Changes in
the timing of autumn phenophases of lime and birch demonstrated opposite character.
Leaf colouring and fall of lime was delayed, while advancement of these phases was
detected for birch.
Final energy intensity was reduced 2.5 times during investigated (1990–2008)
period in Lithuania and almost converged to the level of EU15 countries; but air
pollution intensity is still 2 times higher to compare to EU-15 on average. During the
period of 1995–2007 the household consumption converged towards the Old Member
States by two thirds in household consumption structure categories. The changes
in consumption structure decelerated an increase in emissions of greenhouse gases
roughly by 19 % and acidifying compounds by 6 %. Lithuanian regions analysis have
revealed that not only economic issues are important then assessing the sustainability.
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ĮVADAS
Vėžys yra pagrindinė darbingo amžiaus žmonių mirtingumo priežastis
daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvą. Šiuo metu pagrindiniai vėžio gydymo
būdai yra chirurgija, radioterapija ir chemoterapija. Viena iš pagrindinių
vėžio chemoterapijos problemų yra tai, kad priešvėžiniai vaistai veikia neselektyviai, t. y. jie veikia ne tik lokaliai patologinėje srityje, bet ir visuose
audiniuose ir organuose. Tai sukelia daug įvairių šalutinių vaisto vartojimo
efektų. Dėl šių priežasčių ypač daug dėmesio ir lėšų imta skirti naujų metodų,
tiksliai nukreipiančių vaistus į patologines sritis kūrimui ir vystymui. 2012 m.
toliau vystėme priešvėžinių vaistų tikslinio nukreipimo į ląsteles ir navikinius audinius metodus, kurie susiję su ląstelių membranos pralaidumo didinimu elektroporacijos ir sonoporacijos būdais.
Pagrindinis 2012 m. tikslas – įvertinti elektroporacijos, sonoporacijos
ir kombinuoto elektrosonoporacijos poveikio sąlygas priešvėžinių vaistų
pernašai ir pritaikyti fluorescencinės spektroskopijos metodiką neinvaziniams
vaistų kaupimosi ir vaistų farmakokinetikos tyrimams in vivo.
Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:
1. Įvertinti elektroporacijos sąlygas, siekiant efektyvaus priešvėžinių vaistų
bleomicino ar / ir doksorubicino pernašos į CHO, DC3F ir / ar MH22A
ląsteles in vitro ir in vivo.
2. Įvertinti sonoporacijos sąlygas, siekiant efektyvaus priešvėžinių vaistų
bleomicino ar / ir doksorubicino pernašos į CHO ir / ar DC3F ląsteles
in vitro.
3. Įvertinti elektroporacijos ir sonoporacijos kombinuoto poveikio sąlygas
didinant priešvėžinių vaistų pernašą in vitro.
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4. Išvystyti ir pritaikyti fluorescentinės spektroskopijos metodus, siekiant
pradėti vaistų farmokinetikos, jų susilaikymą navikuose po elektro-,
sono- ir elektrosonoporacijos neinvazinius vertinimo tyrimus.
1 uždavinys. Įvertinti elektroporacijos sąlygas, siekiant efektyvaus
priešvėžinių vaistų bleomicino ar / ir doksorubicino pernašos į CHO, DC3F
ir / ar MH22A ląsteles in vitro ir in vivo.
Įgyvendindami šį uždavinį siekėme įvertinti elektrinių ir elektroporacijos
(EPR) terpės parametrų įtaką vaistų elektropernašai į ląsteles in vitro bei nustatyti, kaip skiriasi priešvėžinių vaistų elektropernašos efektyvumas, naudojant
skirtingas ląstelių linijas. Elektroporacijos terpės poveikio vaistų elektropernašos efektyvumui įvertinti priklausomai nuo terpės parametrų naudojome 2
dažniausiai elektroporacijoje naudojamas EPR terpes. Naudoti standartiniai
elektriniai laukai, laukų trukmė, impulsų skaičius ir dažnis (1.1pav.). Naudojant 1 elektrinį impulsą EP terpėje su 0,1 S/m laidumu BLM patekimas buvo
žymiai geresnis nei SMEM 1,3 S/m laidumo terpės. Po 5 ir 10 elektrinių impulsų BLM elektropernaša nesiskyrė.

1.1 pav. BLM elektropernaša į CHO ląsteles SMEM ir EP EPR terpėse. Naudotų elektrinių impulsų amplitudė 1200 V/cm, trukmė 100 µs, dažnis 1 Hz. Naudotos dviejų laidumų EPR terpės. SMEM terpės (juodi stulpeliai) laidumas 1,3 S/m osmosinis slėgis.
EP terpės (pilki stulpeliai) laidumas 0,1 S/m. Abiejų terpių osmosinis slėgis vienodas –
270 mOsm. Naudota BLM koncentracija 20 nM. Ląstelių gyvybingumui nustatyti naudotas kolonijų formavimo testas.
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Kadangi naudojant skirtingas terpes po elektroporacijos 1 elektriniu impulsu gauti ryškūs elektroporacijos efektyvumo skirtumai, šį reiškinį ištyrėme
detaliau, naudodami vienodos sudėties 0,1 S/m 0,4 S/m ir 0,9 S/m laidumų terpės (1.2 pav.). Iš rezultatų matyti, kad BLM elektropernaša 0,1 S/m ir 0,4 S/m
EPR terpėse statistiškai patikimai išsiskyrė. Tuo tarpu 0,4 S/m ir 0,9 S/m laidumo EPR terpėse BLM elektropernaša statistiškai patikimai skyrėsi tik po
pirmo elektrinio impulso.

1.2 pav. BLM elektropernaša į CHO ląsteles 0,1 S/m 0,4 S/m ir 0,9 S/m EPR terpėse.
Naudotų elektrinių impulsų amplitudė 1200 V/cm, trukmė 100 µs, dažnis 1 Hz. Visų
terpių osmosinis slėgis apie 278 mOsm. Naudota BLM koncentracija 20 nM. Ląstelių
gyvybingumui nustatyti naudotas kolonijų formavimo testas.

Panašūs tyrimai atlikti ir su DC-3F (5,1 µm) linijos ląstelėmis, kurių diametras beveik 2 kartus mažesnis nei CHO (9,7 µm) ląstelių. 1.3 pav. matoma
BLM elektropernaša A dalyje EP 0,1 S/m, B dalyje SMEM 1,3 S/m EPR terpėje.
BLM elektropernaša į CHO ir DC-3F ląsteles statistiškai patikimai išsiskyrė
naudojant SMEM 1,3 S/m EPR terpę.
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1.3 pav. BLM elektropernaša į CHO ir DC-3F ląsteles 1,3 S/m (A) ir 0,1 S/m (B) EPR
terpėse. Naudotų elektrinių impulsų amplitudė 1200 V/cm, trukmė 100 µs, dažnis 1 Hz.
Naudota BLM koncentracija 20 nM. Ląstelių gyvybingumui nustatyti naudotas kolonijų formavimo testas.

CHO žymiai didesnės nei DC-3F. Taigi tų pačių elektrinių laukų sukeltas
transmembraninis (TMB) potencialas taip pat žymiai skiriasi, kas taip pat lemia BLM elektropernašos efektyvumą. Remiantis įvairių autorių duomenimis,
elektroporacija pastebima, kai TMB potencialas 0,2 V-0,9 V intervale. Remiantis elektroporacijos modeliais, CHO ląsteles paveikus 635,5 V/cm elektriniais
laukais sukeliamas 0,9 V TMB potencialas. Iš 1.4 pav. pateiktų rezultatų matyti,
kad 1200 V/cm BLM elektropernaša mažiau efektyvi nei 635,5 V/cm. Taip pat
matome, kad BLM elektropernašos skirtumas tarp EP 0,1 S/m ir SMEM 1,3 S/m
sumažėja, naudojant 635,5 V/cm elektrinius impulsus.

1.4 pav. BLM elektropernaša į CHO ląsteles SMEM ir EP EPR terpėse. Naudotų
elektrinių impulsų amplitudė 632 V/cm, trukmė 100 µs, dažnis 1 Hz. Naudotos dvie-
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jų laidumų EPR terpės. SMEM terpės laidumas 1,3 S/m osmosinis slėgis. EP terpės
laidumas 0,1 S/m. Abiejų terpių osmosinis slėgis vienodas – 270 mOsm. Naudojama
BLM koncentracija 20 nM. Ląstelių gyvybingumui nustatyti naudotas kolonijų formavimo testas.

Siekiant pradėti elektroporacijos ir sonoporacijos kombinuoto poveikio
eksperimentinius tyrimus, svarbu buvo nustatyti tokias elektroporacijos ir
sonoporacijos sąlygas, kurios (pritaikytos atskirai) grįžtamai poruotų tik nedidelę dalį ląstelių (stipri poracija neleistų matyti suminio ar sinerginio šių
poveikių veikimo).
Tyrimai atlikti su hidrofiliniu priešvėžiniu vaistų bleomicinu (BLM). BLM
normaliomis sąlygomis į ląsteles patenka labai mažais kiekiais, todėl citotoksiniam efektui pasiekti reikia didelių jo koncentracijų. Dėl elektroporacijos ir sonoporacijos palengvinto BLM patekimo į ląsteles, efektyvios BLM koncentracijos gali būti stipriai sumažintos (Mir et al., 1991, Tamosiunas, 2012, TCRT).
Naudota standartinė EP 0,1 S/m laidumo terpė. Prieš atliekant elektroporacijos
ir sonoporacijos kombinuoto poveikio eksperimentus buvo svarbu apsibrėžti
sąlygas, kurioms esant vyksta efektyvi priešvėžinių vaistų elektropernaša. Elektroporacijos sąlygų optimizacijos eksperimentai atlikti elektrosonoporacijos
kiuvetėje (1.4 pav.) naudojant kliniporatorių ir išjungus UG poveikį.
Ląstelių gyvybingumo pokyčiai elektroporacijos HV ir LV kontrolinėse grupėse pateikti 1.5 pav. Nustatyta, kad ląstelių gyvybingumas MB ir BLM
aplinkoje po elektroporacijos labiausiai sumažėjo naudojant 1 HV, 1200 V/cm,
100 μs trukmės impulsą. Gautas grįžtamos BLM elektropernašos efektyvumas
siekė 20–30 %. Maksimalus negrįžtamos elektroporacijos efektyvumas esant
1200 V/ cm, 1 HV siekė 15 %, visais kitais atvejais negrįžtamos elektroporacijos
efektyvumas neviršijo 10 %. Mūsų eksperimentinėmis sąlygomis buvo patikrinta ir kita standartinė elektrinio lauko parametrų parinktis BLM elektropernašai: 8 HV impulsai, 1200 V/cm, 100 μs trukmės. Didinant HV impulsų skaičių
nuo 1 iki 8, eksperimento metu paprastai yra stebimas žuvusių ląstelių skaičiaus
užaugimas, sukeltas ląstelių negrįžtamos elektroporacijos. Gaunamas santykis
tarp negrįžtamai ir grįžtamai elektroporuotų ląstelių priklauso nuo elektroporacijos terpės savybių, pvz., terpės laidumo. Mūsų sąlygomis naudojant 0,1 S/m
laidumo elektrosonoporacijos terpę nustatyta, kad padidinus elektrinių impulsų
skaičių iki 8, dėl negrįžtamos elektroporacijos žuvusių ląstelių skaičius padidėjo
5 kartus ir siekė ~80 %, 1200V/cm atveju. Kaip matyti iš 16 pav., grįžtamai elek-
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troporuotų ląstelių skaičius padidėjo iki 30 % naudojant 800 V/cm (a, b), tačiau
sumažėjo iki 5 % naudojant 800 V/cm (c, d) elektrinius impulsus. 1.3 pav. kartu
pateiktas BLM pernašos į ląstelę efektyvumas esant elektroporacijos ir sonoporacijos kombinuotam poveikiui. Nustatyta kad dirbant su ląstelėmis, kurių gyvybingumas po elektroporacijos tesiekia 20–50 %, ląstelių elektrosonoporacija
yra neefektyvi (1.6 pav., EP+SP ir SP+EP grupės). Todėl atliekant tolimesnius
elektroporacijos ir sonoporacijos kombinuoto poveikio tyrimus, elektroporacijai atlikti buvo apsiribota 1 HV, 800–1200 V/cm, 100 μs trukmės impulsais, taip
pat 1 LV 100–250 V/cm, 100 ms trukmės impulsais, sukeliančiais efektyvią grįžtamą ląstelių elektroporaciją, taip pat nedidinančiais negrįžtamos ląstelių elektroporacijos efektyvumo.

1.4 pav. Elektroporacijos ir sonoporacijos kombinuoto poveikio modulis.

1.5 pav. Ląstelių grįžtamos permeabilizacijos bleomicinui efektyvumo priklausomybė
nuo elektrinio lauko stiprio naudojant (a) vieną HV (angl. high voltage) arba (b) vieną
LV (angl. low voltage) impulsą.
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1.6 pav. Procentiškai įvertinta grįžtamai poruotų ląstelių dalis, panaudojus didesnę
(Ppn = 500 kPa, 100 % DC, 2s) UG poveikio dozę ir 8 HV 800 V/cm amplitudės impulsus (a, b) arba 8 HV 1200 V/cm amplitudės elektrinius impulsus (c, d), kai ląstelių
gyvybingumas po elektroporacijos tesiekia 50 % (a, b) arba 20 % (c, d). Gauta, kad
naudojant mikroburbulus (+MB) arba nenaudojant mikroburbulų (-MB), EP ir SP
poveikiai nesisumuoja, t. y. ląstelių elektroporacijos sąlygos nėra optimalios sukelti
grįžtamą ląstelių elektrosonoporaciją bleomicinui.

2 uždavinys. Įvertinti sonoporacijos sąlygas, siekiant efektyvaus
priešvėžinių vaistų bleomicino ar / ir doksorubicino pernašos į CHO ir / ar
DC3F ląsteles in vitro.
Taikant elektroporacijos metodą, efektyvi priešvėžinių vaistų pernaša į ląsteles ir audinius atliekama parenkant impulso amplitudės [V/cm], trukmės
[μs – ms] ir impulsų skaičiaus kombinacijas. Sonoporacijos atveju atsisakoma
tiesioginės pavienių sonoporacijai naudojamų parametrų optimizacijos dėl
sonoporacijos dozę nulemiančių parametrų gausos ir parametrų tarpusavio
priklausomybių, susijusių su sonoporacijai naudojamais mikroburbulais (MB
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koncentracija, MB užpildui / apvalkalui gaminti naudojamomis medžiagomis,
ultragarso parametrais (neigiamu akustiniu slėgiu, poveikio trukme, dažniu,
veikimo ciklu), sonoporuojmų ląstelių skaičiumi ir terpės parametrais, taip
pat biologinio audinio morfologija. Taivano mokslininkų (mūsų partnerių)
pasiūlytas in vitro metodas efektyviai sonoporacijos dozei įvertinti paremtas
akustinių signalų analize, parametrizuojant mikroburbulų kavitacijos atsaką
bei nustatant sąryšį tarp gaunamos inercinės kavitacijos dozės ir biologinio
atsako. Projekto eigoje akustinių signalų analizės pagrindu buvo pasiūlyta
nauja sonoporacijos dozimetrijos koncepcija, paremta mikroburbulų sonodestrukcijos vertinimu, kurios realizacijai užtenka medicininėje praktikoje
plačiai paplitusio echoskopo, įprastai veikiančio B-Scan rėžimu. Buvo nustatyta koreliacija tarp mikroburbulų sonodestrukcijos greičio ir ląstelių atsako
į mikroburbulų kavitaciją (grįžtamos ir negrįžtamos sonoporacijos). MB sonodestrukcijos modelis buvo pritaikytas antinavikinio preparato bleomicino
sonoporacijos optimizacijai in vitro. (Tamosiunas, 2012 JUM). Taip pat iš MB
sonodestrukcijos greičio galėjome nustatyti inercinės MB kavitacijos sukeltą
citotoksinį poveikį. Šią negrįžtamą ląstelių permeabilizaciją sukelia inercinės
kavitacijos generuojama smūginė banga, šlyties deformacija, temperatūriniai
efektai, generuojamos aktyvaus deguonies dalelės.
Iš projekto metu atliktų tęstinių eksperimentų parodėme, kad mikroburbulų sonodestrukcijos greitis yra tinkamas kriterijus, siekiant realiu laiku
prognozuoti maksimalų sonoporacijos efektyvumą antinavikinio vaisto doksorubicino sonopernašai in vitro. Sonovue mikroburbulų kavitacijos sukeltą
grįžtamą permeabilizaciją doksorubicinui (DOX) tyrėme naudodami suspensijoje esančias CHO ląsteles. Kaip absoliutinė kontrolė buvo atlikti ląstelių
grįžtamos permeabilizacijos doksorubicinui tyrimai naudojant kolonijų testą
(2.1 a pav.). Skirtumas tarp ląstelių gyvybingumo (DOX+MB+UG), (MB+UG)
ir (DOX+MB) grupėse parodo DOX sonopernašos efektyvumą. Rezultate gaunama suma i) UG poveikio ir ii) MB kavitacijos poveikio DOX sonopernašai,
toliau darbe šių poveikių neišskyrėme. Kaip matyti iš 2.1 pav. pateiktų rezultatų,
esant lėtesniam MB sonodestrukcijos greičiui, skirtumas tarp ląstelių kolonijų
skaičiaus minėtose grupėse yra iki dešimties procentų eilės. Didesnis doksorubicino citotoksiškumas (~27 %) gautas prie spartesnės MB sonodestrukcijos.
Grįžtamos sonopernašos priklausomybės nuo MB sonodestrukcijos greičio rezultatai parodo, kad didėjant MB sonodestrukcijos greičiui vis daugiau ląstelių
tapo pralaidžios DOX. Tiesinė koreliacija tarp ląstelių grįžtamos sonoporaci-
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jos efektyvumo ir MB sonodestrukcijos greičio (2.1 b pav.) leidžia prognozuoti
grįžtamą Dox sonopernašą in vitro 0,02–5,4 s-1 ribose (2.1 b pav.).
Siekiant įvertinti DOX sonopernašos efektyvumą realiu laiku, buvo atlikti
sonoporacijos poveikio CHO ląstelių kultūroms tyrimai naudojant fluorescencinės spektroskopijos metodiką. DOX fluorescencijos smailė in vitro yra lokalizuota ties 593 nm. Po ląstelių plovimo (centrifuguojant) eliminavus laisvą
terpėje esantį Dox, taip pat išlaikant vienodas matavimo sąlygas ir vienodą
matuojamųjų ląstelių skaičių, gautus ląstelių fluorescencijos intensyvumo pokyčius nulemia vaisto koncentracija ląstelėje. Fluorescencijos spektrų analizė
parodė, kad esant 2s pnp=320 kPa ir 500 kPa ultragarso poveikiui, užregistruotas skirtingas Dox fluorescencijos intensyvumas ląstelių bandinyje (2.2 a pav.).

2.1 pav. Sonoporacijos poveikis doksorubicino citotoksiškumui (a). Grįžtamos doksorubicino sonopernašos efektyvumo priklausomybė nuo MB sonodestrukcijos greičio (b).

2.2 pav. Grįžtamos doksorubicino sonopernašos efektyvumo įvertinimas iš fluorescencijos pokyčių ties 593 nm in vitro.
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3 uždavinys. Įvertinti elektroporacijos ir sonoporacijos kombinuoto
poveikio sąlygas didinant priešvėžinių vaistų pernašą in vitro.
Grįžtama elektrosonoporacija vertinta, randant žuvusių ląstelių skaičiaus
skirtumą tarp šių eksperimentinių grupių:
EP+SP (Elektroporacija atliekama prieš sonoporaciją):
naudojant mikroburbulus (+MB): [BLM+MB+EP+US] – [BLM+MB] –
[MB+EP+US];
nenaudojant mikroburbulų (-MB): [BLM+EP+US] – [BLM] – [EP+US].
SP+EP (Sonoporacija atliekama prieš elektroporaciją):
naudojant mikroburbulus (+MB): [BLM+MB+US+EP] – [BLM+MB] –
[MB+US+EP];
nenaudojant mikroburbulų (-MB): [BLM+US+EP] – [BLM] – [US+EP].
Atitinkamai grįžtama elektroporacija arba sonoporacija vertinta randant žuvusių ląstelių skaičiaus skirtumą tarp grupių: [BLM+MB+EP] –
[BLM+MB] – [MB+EP] arba [BLM+MB+US] – [BLM+MB] – [MB+US].
Visais atvejais, grįžtamos elektroporacijos efektyvumas nepriklausė nuo
MB buvimo terpėje.
Eksperimento atlikimas (eksperimento schema pateikta 3.1. pav.):
• Mikroburbulų gamyba: 1mg SonoVue lipidų ištirpdyta 200μl mažo laidumo elektroporacijos terpėje, gaunama ~108 MB/ml.
• Ląstelės: CHO, 106 ląst/ml.
• Bleomicinas (Actavis Inc.), 20 nM galutinė koncentracija.
• Elektrosonoporacija atlikama 150 μl tūryje: (120 μl ląstelių + 15μl BLM
+15 μl MB).
• Elektrinio lauko parametrai: HV, 1 imp; 100 μs; 800V/cm; arba 1200 V/
cm;
• LV, 1 imp; 100 ms; 100V/cm; arba 250 V/cm.
• Ultragarso parametrai: 880 kHz; 2s; 100% DC; Pnp=320 kpa arba
500kPa.
• Laiko tarpas tarp elektroporacijos ir sonoporacijos: 1–2 s.
• Ląstelių inkubacija po elektrosonoporacijos: 1) 10s (kiuvetėje); 2) 10 min.
(SMEM).
Gauti duomenys patvirtina, kad elektrosonoporacija padidino BLM pernašą į ląsteles. Elektrosonoporacijai naudojant didelio intensyvumo ultragarsą
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(pnp =500 kPa) bei didelės amplitudės HV elektrinio lauko stiprį (3.2 a pav.)
gautas elektrosonoporacijos efektas yra suminis elektroporacijos ir sonoporacijos sukeltai permeabilizacijai. Elelktrosonoporacijos efektyvumas vienodas
abiem „EP+SP“ ir „SP+EP“ poveikiams ir siekia ~40 %. Efektyviai elektroporuojant, galutinis grįžtamos permeabilizacijos rezultatas „EP+SP“ ir „SP+EP“
grupėse nepriklauso nuo MB buvimo terpėje. Tačiau analogiškame eksperimente sumažinus elektrinio lauko stiprį, suminis elektrosonoporacijos efektas
išlieka tik elektroporaciją atliekant prieš sonoporaciją (3.2 b pav.).

3.1 pav. Elektrosonoporacijos eksperimento atlikimo schema: atskirai vertinama grįžtama BLM elektropernaša, sonopernaša ir elektrosonopernaša. Elektrosonopernaša
daryta dviem būdais: elektroporaciją atliekant prieš sonoporaciją (EP+SP), arba sonoporaciją atliekant prieš elektroporaciją (SP+EP). Elektroporuota atskirai panaudojant
1 HV arba 1 LV impulsą. Elektroporacijos metu buvo naudojami skirtingos amplitudės
HV arba LV impulsai: mažos amplitudės (I ir III), arba didelės amplitudės (II ir IV), žr.
schemoje dešinėje. Sonoporacijai taip pat panaudoti dviejų skirtingų neigiamo akustinio slėgio (pnp) amplitudžių impulsai: 320 kPa, (I ir IV), arba 500 kPa (II ir III).

Efektyviai elektrosonoporacijai atlikti reikalingi ultragarso kontrasto MB
sustiprinantys grįžtamos SP poveikį „EP+SP“ atveju. Nustatyta, kad šiuo atveju efektyvią elektrosonoporaciją sukelia greita MB sonodestrukcija. Tuo tar-
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pu elektrosonoporacijai naudojant mažo intensyvumo ultragarsą (pnp = 320
kPa, MB sonodestrukcija lėta) bei varijuojant HV elektrinio lauko amplitudę, elektrosonoporacija nevyksta (3.3 pav.). Analogiškai elektrosonoporacijos
efektyvumas priklausė nuo MB sonodestrukcijos greičio naudojant LV tipo
elektrinius impulsus. Priešingai HV rezultatams elektrosonoporacija su LV nevyko naudojant didelio intensyvumo ultragarsą (MB sonodestrukcija greita)
(3.4 pav.). LV impulsais elektroporuojant ląstelę ir sukuriant poras lokalizuotas
ląstelės poliuose, statmenai elektrinio lauko jėgų linijoms, elektrosonoporacija
pradeda vykti lėtinant MB sonodestrukciją, t. y. pereinant prie stabilios MB
kavitacijos (3.5 pav.). Manome, kad dėl specifinės porų lokalizacijos, ultragarso ir / arba MB akustinio lauko poveikyje įvyksta periodinės ląstelės deformacijos. Ląstelės deformacijų metu ribotą laiko tarpą vyksta intraląstelinės /
ekstraląstelinės terpės mainai, to pakanka į ląsteles patekti BLM. MB kavitacija
padidina EP sensiblizuotų ląstelių sonoporacijos efektyvumą, jeigu EP atliekama prieš SP: nustatėme, kad EP ir SP poveikiai sumuojasi.

3.2 pav. Grįžtama ląstelių poracija bleomicinui, panaudojus didesnę (Ppn = 500 kPa,
100 % DC, 2s) UG poveikio dozę ir 1 HV 1200 V/cm amplitudės (II) arba 1 HV 800 V/ cm
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amplitudės (III) elektrinį impulsą. Pagrindiniai rezultatai: II) elektroporacijai naudojant
didesnės amplitudės (1200 V/cm) elektrinį impulsą, sėkmingą elektrosonoporaciją nulemia tik UG poveikis be MB. Terpėje esant arba neesant MB gaunamas suminis EP ir
SP efektas abiems „EP+SP“ ir „SP+EP“ poveikių kombinacijoms. III) elektroporacijai
naudojant mažesnės amplitudės (800 V/cm) elektrinį impulsą, MB sustiprina grįžtamos
SP poveikį. Gaunamas suminis EP ir SP efektas tik „EP+SP“ poveikio kombinacijai.

3.3 pav. Grįžtama ląstelių poracija bleomicinui, panaudojus mažesnę (Ppn = 320 kPa,
100 % DC, 2s) UG poveikio dozę ir 1 HV 1200 V/cm amplitudės (IV) arba 1 HV
800 V/cm amplitudės (I) elektrinį impulsą. Naudojant mikroburbulus (+MB) arba nenaudojant mikroburbulų (-MB), visais atvejais EP ir SP poveikiai nesisumuoja.
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3.4 pav. Grįžtama ląstelių poracija bleomicinui, panaudojus didesnę (Ppn = 500 kPa,
100 % DC, 2s) UG poveikio dozę ir 1 LV 250 V/cm amplitudės (II) arba 1 LV 100 V/ cm
amplitudės (III) elektrinį impulsą. Naudojant mikroburbulus (+MB) arba nenaudojant mikroburbulų (-MB) EP ir SP poveikiai nesisumuoja.
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3.5 pav. Grįžtama ląstelių poracija bleomicinui, panaudojus mažesnę (Ppn = 320 kPa,
100 % DC, 2s) UG poveikio dozę ir 1 LV 100 V/cm amplitudės (I) arba 1 LV 250 V/cm
amplitudės (IV) elektrinį impulsą. Sonoporacijai naudojama mažesnė UG poveikio
amplitudė lėtina MB sonodestrukciją, tokiu būdu prailgindama stabilią MB kavitaciją.
Terpėje esant MB, suminis EP ir SP efektas gaunamas tik „EP+SP“ poveikio kombinacijai.

Suminis efektas EP+SP eiliškumo atveju gautas (R. Haro & McHale, Cancer Lett 222, 2005). Anaogiškai elektriniai impulsai prieš sonoporaciją „sensibilizuodavo“ ląsteles ir sustiprino elektrosonoporacijos citotoksinį poveikį
nenaudojant BLM. Manome, kad BLM elektrosonopernašos mechanizmai,
naudojant HV ir LV impulsus, yra skirtingi. LV elektrosonopernašos atveju
suminį efektą sukuria MB kavitacijos poveikis, HV elektrosonopernašos atve-
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ju – greitos MB sonodestrukcijos sukelti bioefektai. Eksperimentinių rezultatų
pagrindu iškelta elektrosonoporų hipotezė:
• EP ir SP sukuriant vienodo tipo poras ląstelės membranoje, EP+SP efektas būtų stiprinamas sinergistiškai;
• suminis efektas parodo, kad EP ir SP metu sukuriamos skirtingos poros:
a) skirtingas porų dydis (elektropora yra kelių nm eilės, sonopora gali
būti kelių šimtų nm eilės), b) EP ir SP metu sukuriamos poros lokalizuojasi skirtingose ląstelės membranos vietose.
4 uždavinys. Išvystyti ir pritaikyti fluorescentinės spektroskopijos
metodus, siekiant pradėti vaistų farmokinetikos, jų susilaikymą navikuose
po elektro-, sono- ir elektrosonoporacijos neinvazinius vertinimo tyrimus.
Siekdami, kad biologinis objektas navikas dėl savo heterogeniškos struktūros neapsunkintų fluorescentinės spektroskopijos metodų vystymo, šioje dalyje tyrimus atlikome ne su navikais, o su pelių raumenimis. Šiuose tyrimuose
panaudotos 8–10 savaičių amžiaus pelės (C57B1, svoris 21–27 g), gautos iš
Lietuvos mokslų akademijos Imunologijos instituto. 10 μg EGFP (pEGFP-Nuc
Vector) plazmidės buvo praskiesta 50 ml fiziologinio tirpalo ir suleista pelėms
į tibialis cranialis raumenį (pelės apatinėje kojoje). Fluorescenciją in vivo matavome optiniu šviesolaidiniu spektrofluorimetru (AvaSpec, 2048, Avantes,
Nyderlandai). Fluorescencijos sužadinimui buvo panaudotas 330LB7C šviesą
emituojantis diodas (λex=465 nm, HeBei Ltd, Kinija). Žadinimo šviesa buvo
nukreipta per centrinį šviesolaidinės pynės pluoštą, o pynės šešių vienodų
pluoštų žiedas buvo panaudotas fluorescencijos surinkimui. Siekiant atsiriboti nuo išsklaidytos sužadinimo šviesos bei praleisti tik fluorescencijos signalą,
prieš spektrofluorimetro plyšį buvo dedamas LP filtras (ZC-18).
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4.1 pav. Nenormuoti pelės odos autofluorescencijos spektrai.

Pelės odos fluorescencijos vaizdinimui buvo naudojama vaizdinimo sistema su integruota 1.3 MP UI-1241LE-C kamera (IDS Imaging Development
Systems GmbH, Vokietija) ir 473 nm lazeriu (MBL-III-473nm-30mW, CNI,
Kinija) fluorescencijos žadinimui. Projekto partnerių iš Latvijos universiteto
sukonstruota sistema plačiau aprašyta konferencijos publikacijoje S. Satkauskas et al. Biomedical Engineering, Kaunas, 2012.
Prieš suleidžiant GFP plazmidę nuo odos virš raumens paviršiaus buvo
pamatuoti autofluorescencijos spektrai (4.1 pav.). Pelės autofluorescencija pasižymi plačiomis ir neišraiškingomis endogeninių fluoroforų fluorescencijos
juostomis 500–700 nm srityje (po ZC – 18 filtro atkirtimo). Eile mažesniu
fluorescencijos intensyvumu žalioje spektrinėje srityje pasižymi pelės kailis,
žaliai geltonoje spektrinėje srityje intensyviai fluorescuoja ant odos esantys
medžio drožlių pakratai.

345

346

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
FIZINIŲ IR B IOM EDICINOS M o k s lŲ KLASTERIAI

4.2 pav. Nenormuoti pelės odos autofluorescencijos spektrai.

Vaizdinimo ir spektroskopiniu būdu gauti GFP fluorescencijos rezultatai
pateikti 4.2 pav. Iš skirtuminės odos fluorescencijos spektrų prieš ir po GFP
pernašos matyti, kad GFP fluorescencijos smailė in vivo yra lokalizuota ties
517 nm, GFP spektre taip pat matomas nedidelis fluorescencijos intensyvumo
užaugimas ties 543 nm. Gauti in vivo duomenys sutampa su literatūros šaltiniuose publikuotais GFP spektriniais duomenimis.
Pelės odos fluorescencijos vaizdinimo rezultatas gali parodyti GFP transfekuotų pelės audinių lokalizaciją. Tačiau vien tik iš vaizdinimo negalima vienareikšmiškai interpretuoti GFP transfekcijos, kadangi žalia spalva gali atitikti
intensyvią odos autofluorescenciją (4.1 pav.) arba pelės kailio fluorescenciją
(smailė ties 556 nm). Papildomi spektroskopiniu būdu gauti matavimų rezultatai galėjo patvirtinti, kad odos fluorescencijos vaizdinimo metu gauta žalia
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spalva yra GFP fluorescencija. Sunormavę fluorescencijos spektrus į vienetą
ties 590 nm (šis bangos ilgis pasirinktas dėl to, kad čia nėra papildomų, specifinių endogeninių pigmentų fluorescencijos, taip pat siekiant išvengti kraujo hemoglobino ekranavimo efektų), nustatėme kad fluorescencijos santykis
FL 517/590 nm yra geras GFP identifikavimo kriterijus in vivo. Visais autofluorescencijos atvejais šis santykis neviršija 3, GFP pernašos atveju 517/590 nm
santykis >3 (4.3 pav.).

4.3 pav. Spektrų normavimas į vienetą ties 590 nm: autofluorescencija (a) ir GFP fluorescencija (b). Fluorescencijos intensyvumas y ašyje (snt. vnt.) atitinka fluorescencijos
santykį FL(λ)/FL(590). GFP fluorescencijos buvimo atveju (λ = 517 nm) šis santykis
svyruoja tarp 4 ir 9 snt. vnt, autofluorescencijos atveju (be GFP) šis santykis ≤ 3.

Toliau fluorescencijos santykį FL 517/590 nm naudojome kaip pagrindinį
GFP transfekcijos buvimo kriterijų, vertindami GFP raiškos kinetiką tibialis cranialis raumenyje (4.4 a pav.), bei raumenų transfekcijos efektyvumą
(4.4 b pav.).
Pelėms suleidus GFP plazmidę, ženklus GFP fluorescencijos užaugimas pastebėtas po 72 val. nuo suleidimo pradžios. Maksimalus GFP fluorescencijos
intensyvumas buvo pasiektas elektroporacijos grupėje, praėjus 1 sav. Vėliau
prasideda fluorescencijos intensyvumo mažėjimas. Sonoporacijos atveju GFP
fluorescencijos intensyvumas buvo 2–3 kartus mažesnis. Po sonoporacijos GFP
fluorescencijos intensyvumas didėjo lėčiau, piką pasiekdamas po 2–4 sav. nuo
sonoporacijos pradžios. Tiek po elektroporacijos, tiek po sonoporacijos maksimalus GFP transfekcijos efektyvumas buvo užregistruotas praėjus 2–4 sav.
nuo transfekcijos atlikimo. Vien tik GFP plazmidės suleidimas į tibialis crania
lis raumenį transfekcijos nesukėlė.
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4.4 pav. GFP raiškos kinetika pelės tibialis cranialis raumenyje (a) bei GFP transfekcijos efektyvumas (b). (Kiekvienoje grupėje po 5 peles, transfekuoti abu pelių apatinių
kojų raumenys (5x2), pvz. 90 % transfekcijos efektyvumas parodo, kad iš 10 raumenų
9 buvo transfekuoti sėkmingai).

IŠVADOS
1. Taikant 1200 V/cm 100 µs elektrinius impulsus mažinant elektroporacijos terpės laidumą BLM elektropernašos efektyvumas į CHO ląsteles
didėja. Palyginti su CHO ląstelėmis mažesnėse DC3F ląstelėse terpės
laidumo įtaka mažesnė.
2. Siekiant parinkti optimalias sonoporacijos sąlygas, svarbu įvertinti mikroburbulų sonodestrukcijos greitį. Didėjant MB sonodestrukcijos greičiui (didinant ultragarso intensyvumą) didėja grįžtamai bleomicinui ir
doksorubicinui sonoporuotų ląstelių dalis.
3. Elektrosonopernašos mechanizmai naudojant HV ir LV impulsus yra
skirtingi. LV elektrosonopernašos atveju suminį efektą sukuria MB kavitacijos poveikis, HV elektrosonopernašos atveju – greitos MB sonodestrukcijos sukelti bioefektai.
4. Naudojant fluorescencinės spektroskopijos metodus GFP fluorescencijos intensyvumui vertinti, tikslinga naudoti fluorescencijos 517/590
santykį.
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Summary
In this study we aimed to determine optimal conditions for efficient anticancer drug
delivery into the cells and tissues by combining electroporation and sonoporation
techniques, and to apply the new approach for tumor treatment in vivo. We have
determined that electrotransfer of bleomycin into CHO cell is more efficient by using
lower conductivity media. Using ultrasound, we found that efficiency sonoporation
increases with increase of microbubble sonodestruction rate. Combining electropora
tion and sonoporation we found that intracellular delivery of the drugs can be increased
by additive, but not synergic mechanisms. We also developed a noninvasive method
for evaluation of the efficiency mice muscle GFP transfection by using fluorescence
spectroscopy methods in vivo. This method can be further applied to evaluate drug
distribution in the tissue both after tissue electroporation and sonoporation.
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ĮVADAS
2012 m. „Molekulinės bioenergetikos“ klasterio Eukariotinių ląstelių bioenergetikos grupė atliko: 1) vėžinių ląstelių jautrumą hipertermijai lemiančių
veiksnių paieškos, 2) citrato sintazės slopinimo poveikio pelių raumenų ir kepenų mitochondrijų funkcijoms, 3) augalų medžiagų apykaitos ir fungicidinės
apsaugos skatinimo, sėklas ir sodinamąją medžiagą veikiant plazma ir radijo
bangomis, tyrimus.
Mokslinė grupė turi ilgametės patirties hipertermijos poveikio įvairiems
organizmo sandaros lygmenims (organelėms, ląstelėms, audiniams) tyrimo
srityje. Naujausių tyrimų metu buvo tirta vėžio terapijai taikomos hipertermijos poveikio mitochondrijų funkcijoms priklausomybė nuo lyties ir organo. Nustatyta, kad sveikų audinių vidinė izoliuotų mitochondrijų membrana
yra ypatingai jautri netgi esant karščiavimo temperatūrai (40°C)1. Aukštesnė
temperatūra (41–45°C) sukelia barjerinės funkcijos pablogėjimą, kuriam kai
kuriuose organuose yra būdinga priklausomybė nuo lyties (kepenų mitochondrijose). Duomenys gauti tiesiogiai kaitinant izoliuotas mitochondrijas buvo
patvirtinti eksperimentais su perfuzuotomis kepenimis. Taip pat buvo tiriamas
hipertermijos poveikis vėžinių ląstelių gyvybingumui ir jo priklausomybė nuo
citozolio ir mitochondrijų Ca2+ jonų kiekio. Kadangi Ca2+ yra svarbus apoptozės veiksnys ir yra žinoma, kad vėžinėse ląstelėse jo yra daugiau nei atitinkamose nevėžinėse ląstelėse, todėl buvo iškelta hipotezė, kad didesnis Ca2+ jonų
kiekis gali lemti didesnį jautrumą hipertermijai. Gauta stipri koreliacija tarp
tirtų ląstelių linijų Ca2+ jonų kiekio mitochondrijose ir gyvybingumo, tačiau
koreliacijos tarp citozolio Ca2+ jonų kiekio ir gyvybingumo nebuvo gauta.
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Citrato sintazės (CS) slopinimas galėtų būti viena iš nutukimo mažinimo
strategijų. Nauji ir svarbūs CS slopinimo poveikio mitochondrijų funkcijoms
tyrimai buvo pradėti, atliekant kontrolinių pelių raumenų ir kepenų mitochondrijų funkcijų matavimus, mitochondrijoms oksiduojant įvairius substratus, ir
bus tęsiami, tyrimams naudojant kongenines peles.
Grupė, bendradarbiaudama su Baltarusijos mokslininkais, 2012 m. pradėjo naujus Lietuvoje taikomuosius augalų medžiagų apykaitos ir fungicidinės
apsaugos skatinimo tyrimus, sėklas ir sodinamąją medžiagą veikiant plazma
ir radijo bangomis.

Vėžio terapijai taikomos hipertermijos poveikio
mitochondrijų funkcijoms priklausomybės nuo lyties
ir organo tyrimai
Hipertermijos (40–43°C) taikymas kartu su chemoterapija ir spinduline terapija yra efektyvus pagalbinis metodas gydant įvairios kilmės vėžį, tačiau jos
veikimo tikslūs molekuliniai mechanizmai, kurių išaiškinimas būtų naudingas
gydymo protokolų vystymui, nėra aiškūs. Šio tyrimo tikslas – nustatyti vieno
iš hipertermijos taikinių – mitochondrijų membranos – barjerinės funkcijos
pokyčius hipertermijos metu. Buvo tirtos žiurkių širdies ir kepenų audinių
izoliuotos mitochondrijos.
Nustatėme, kad sveikų audinių vidinė izoliuotų mitochondrijų membrana
yra ypatingai jautri netgi esant karščiavimo temperatūrai (40°C)2. Aukštesnė
temperatūra (41–45°C) sukelia barjerinės funkcijos pablogėjimą, kuriam kai
kuriuose organuose yra būdinga priklausomybė nuo lyties (kepenų mitochondrijose). Duomenys gauti tiesiogiai kaitinant izoliuotas mitochondrijas buvo
patvirtinti eksperimentais su perfuzuotomis kepenimis. Todėl galima daryti
išvadą, kad hiperterminės ar kombinacinės terapijos protokolai turi būti vystomi atsižvelgiant į organų ir lyčių būdinguosius skirtumus.
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Ca2+ jonų kiekio įvertinimas vėžinių ląstelių
mitochondrijose
Ca2+ jonų kiekio įvertinimas vėžinių ląstelių mitochondrijose buvo atliekamas
vykdant VDU klasterių projektą „Ca2+ jonų kiekio įvertinimas vėžinių ląstelių
mitochondrijose“ (2011–2012 m., vad. Z. Naučienė).
Sveikos ir vėžinės ląstelės smarkiai skiriasi Ca2+ jonų, kurie dalyvauja programuotos žūties (apoptozės) procese, pasiskirstymu, todėl iškelta hipotezė,
kad Ca2+ jonų kiekis ir pasiskirstymas gali būti lemiantis vėžinių ląstelių žūties
veiksnys, gydant vėžį hipertermija.
Buvo tirta normalių ir vėžinių ląstelių gyvybingumo priklausomybė nuo
hipertermijos (1 pav.) ir Ca2+ jonų kiekis šių ląstelių citozolyje ir mitochondrijose. Vėžinių ląstelių linijų ląstelėse mitochondrijų kiekis nesiskyrė. Gauta
stipri koreliacija tarp tirtų ląstelių linijų Ca2+ jonų kiekio mitochondrijose ir
gyvybingumo, nustatyto kristaliniu violetiniu 48 h po hipertermijos (2 pav.).
Koreliacijos tarp citozolio Ca2+ jonų kiekio ir gyvybingumo nebuvo gauta.
Normalios (nevėžinės) ląstelės yra atsparesnės hipertermijai nei vėžinės. Jautriausių – Hela linijos vėžinių ląstelių Ca2+jonų kiekis mitochondrijose buvo
21 % didesnis nei atspariausiose – CX1 – ląstelėse ir 2,7 karto didesnis nei
nevėžinėse CHO.

1 pav. Ląstelių gyvybingumo, nustatyto MTT testu, priklausomybė nuo inkubacijos
temperatūros. Inkubavimo trukmė – 2 h; 37°C temperatūroje laikytų ląstelių gyvybingumas prilygintas 100 %; vidurkiai ± SN (n = 3).
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2 pav. Hipertermijos (42°C) poveikio ląstelių gyvybingumui priklausomybė nuo Ca2+
koncentracijos citozolyje ir mitochondrijose visose tirtose ląstelėse. Inkubavimo truk
mė – 2 h, gyvybingumas vertintas kristaliniu violetiniu; citozolinis Ca2+ kiekis nustatytas Fluo-4, mitochondrinis – Rhod-2 fluorescenciniais indikatoriais.

Vėžinių ląstelių atsako į chemoterapiją, hiperterminę chemoterapiją ir hiperterminę terapiją tyrimai tęsiami vykdant VDU klasterių projektą „Normalių ir vėžinių ląstelių atsako į kombinacinį terapinį stresą palyginamasis tyrimas“ (2012–2013 m., vad. Z. Naučienė).

Citrato sintazės slopinimo poveikis pelių raumenų
ir kepenų mitochondrijų funkcijoms
Eukariotinių ląstelių bioenergetikos grupė, bendradarbiaudama su Lietuvos
sporto universitetu, 2012–2014 m. vykdo projektą „Citrato sintazė – taikinys
nutukimo ir diabeto gydymui“, finansuojamą EFSD (angl. European Foundation for the Study of Diabetes).
Nutukimas yra vis didėjanti visuomenės problema, didinanti daugelio
chroniškų ligų, tokių kaip 2 tipo diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų, kepenų
suriebėjimo ligos ir vėžio, riziką. Nutukimas yra kompleksinė daugelio genų
raiškos ir aplinkos (dietos, fizinio aktyvumo) poveikio išdava. Mono- ir bizigotinių dvynių bei šeimų tyrimai parodė, kad 70 % kūno riebalų skirtumų gali
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lemti genetiniai faktoriai. Buvo nustatyta, kad A/J linijos pelės yra atsparios
riebalų turtingai dietai, jos nepriauga svorio. Išsiaiškinta, kad šių pelių citrato sintazės (CS) aktyvumas keturgalviame raumenyje, kepenyse ir širdyje yra
mažesnis nei kitų linijų pelių, nors nei CS baltymo, nei mitochondrijų kiekis
nėra mažesnis. Todėl daroma prielaida, kad CS slopinimas galėtų būti viena iš
nutukimo mažinimo strategijų. CS slopinimo modeliu tyrimams naudojamos
izoliuotos mitochondrijos iš kongeninių pelių (B6A/Kjn), turinčių A/J būdingą mutaciją CS gene ir iš laukinio tipo (kontrolinių) B6 linijos pelių.
VDU atliekamuose tyrimuose vertinamas CS slopinimo poveikis mitochondrijų funkcijoms (kvėpavimo greičiui, esant II ir III metabolinei būsenai),
mitochondrijoms oksiduojant įvairius substratus. 2012 m. buvo atlikti kontrolinių pelių raumenų ir kepenų mitochondrijų funkcijų matavimai (3–4 pav.).
Mitochondrijų kvėpavimo greičiai, esant II ir III metabolinėms būsenoms
(V2 ir V3, atitinkamai) labai skyrėsi skirtinguose gyvūno audiniuose (kepenyse
ir raumenyse) (3–4 pav.). Raumenų mitochondrijų kvėpavimo greičiai V2 ir V3
visais atvejais, išskyrus glutamato su malatu ir palmitoilkarnitinu oksidacijos
V3 atveju, buvo didesni nei kepenų mitochondrijų.
Didžiausias raumenų mitochondrijų V3 buvo nustatytas, mitochondrijoms
oksiduojant glutamatą ir malatą bei piruvatą ir malatą, o kepenų mitochondrijų – sukcinatą. Mitochondrijoms oksiduojant palmitolikarnitiną kvėpavimo
greitis buvo mažiausias iš visų substratų ir raumenų, ir kepenų audinyje.

3 pav. Kepenų ir raumenų mitochondrijų kvėpavimo greičiai, esant II metabolinei
būsenai, kai yra skirtingi substratai. Substratai: GM – glutamatas (5 μM) ir malatas
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(5 μM), PM – piruvatas (5 μM) ir malatas (5 μM), MPC – malatas (0,25 μM) ir palmitoilkarnitinas (5 μM), GMPC – glutamatas (5 μM) ir malatas (5 μM) + palmitoilkarnitinas (5 μM), PMPC – piruvatas (5 μM) ir malatas (5 μM) + palmitoilkarnitinas
(5 μM), SuccRo – sukcinatas (5 μM) ir rotenonas (1 μM), vidurkis±SN (n=5).

4 pav. Kepenų ir raumenų mitochondrijų kvėpavimo greičiai, esant III metabolinei
būsenai, kai yra skirtingi substratai. Substratai: GM – glutamatas (5 μM) ir malatas
(5 μM), PM – piruvatas (5 μM) ir malatas (5 μM), MPC – malatas (0,25 μM) ir palmitoilkarnitinas (5 μM), GMPC – glutamatas (5 μM) ir malatas (5 μM) + palmitoilkarnitinas (5 μM), PMPC – piruvatas (5 μM) ir malatas (5 μM) + palmitoilkarnitinas
(5 μM), SuccRo – sukcinatas (5 μM) ir rotenonas (1 μM), vidurkis±SN (n=5).

Augalų medžiagų apykaitos ir fungicidinės apsaugos
skatinimas, sėklas ir sodinamąją medžiagą veikiant
plazma ir radijo bangomis
Eukariotinių ląstelių bioenergetikos grupė kartu su VDU Kauno botanikos
sodu 2012 m. pradėjo vykdyti projektą pagal Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą „Augalų medžiagų apykaitos ir fungicidinės apsaugos skatinimas, sėklas
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ir sodinamąją medžiagą veikiant plazma ir radijo bangomis“ (registracijos
Nr. TAP-LB-12-013). Projekto partneriai Baltarusijoje yra Baltarusijos nacio
nalinės mokslų akademijos B. I. Stepanovo Fizikos institutas ir Baltarusijos
universiteto Minsko botanikos sodas.
Šio projekto tikslas – alternatyvių tradiciniams cheminiams metodams žemės ūkio ir dekoratyvinių augalų sėklų agronominės kokybės ir fungicidinių
savybių gerinimo būdų paieška, siekiant mažinti pesticidų poveikį aplinkai.
Lietuvoje bus atliekami botaniniai, fitopatologiniai ir biocheminiai magnetinio lauko ir plazmos poveikio augalų sėkloms ir iš jų išaugintiems augalams
tyrimai. Baltarusijos partnerių institucijų uždaviniai bus susiję su plazmos
aukštadažnuminės tūrinės iškrovos bei žemo dažnio ir aukšto dažnio elektromagnetinio lauko tyrimais, taip pat bus kuriami optiniai-spektroskopiniai ir
elektrofiziniai metodai, skirti plazmos susilietimo su veikiamu pavyzdžio paviršiumi parametrų diagnostikai.
Projekto vykdymo metu bus tiriamas šaltos plazmos ir elektromagnetinio
lauko poveikis dekoratyvinių sumedėjusių augalų – gelsvažiedžio tulpmedžio
(Liriodendron tulipifera L.), juodojo šilkmedžio (Morus nigra L.), Smirnovo
rododendro (Rhododendron smirnowii Trautv.) – sėkloms ir jo įtaka augalų
daigumui, vystymuisi, biocheminėms savybėms ir atsparumui patogenams.
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a part of Molecular Bioenergetics cluster
Summary
In 2012 the Research group of eukaryotic cell bioenergetics (a part of Molecular
Bioenergetics cluster) was performing investigations in these three main topics: 1) the
search of tumour cell sensitivity factors to hyperthermia; 2) the effect of citrate syntase
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inhibition on mice muscle and liver mitochondrial functions; 3) the stimulation of plant
metabolism and fungicidic protection by application of plasma and radiofrequence
radiation on seeds and seedlings.
The group has great experience in the research of hyperthermia effects on different
biological organization levels: organelles, cells, and tissues. The valuable information
was obtained concerning the dependence of hyperthermia effect on gender and tissues.
Also the hypothesis of Ca2+ amount being important in tumour cell thermoresistance
was proved.
The control experiments were accomplished in the innovative study of citrate
syntase inhibition as a stategy of obesity reduction. The group investigated the
mitochondrial respiratory rate by oxidazing different substrates.
In cooperation with Belarus scientists the group has started in Lithuania nowel
ingineering stimulation of plant metabolism and fungicidic protection by application
of plasma and radiofrequence radiation on seeds and seedlings.

Patikimumo, saugumo ir rizikos
analizės metodai
prof. habil. dr. Juozas Augutis
prof. dr. Ričardas KRIKŠTOLAITIS
doc. dr. Sigita Pečiulytė
doc. dr. Inga ŽUTAUTAITĖ

Įvadas
Klasterio mokslininkų pagrindinis tikslas – vystyti patikimumo, saugumo, rizikos analizės matematinius metodus ir jų taikymą energetikoje, pramonėje,
medicinoje, kitose srityse. 2012 m. buvo sprendžiami uždaviniai:
1. Lietuvos energetinės sistemos ekonominio modelio techninių parametrų įvertinimas modelio pradinių duomenų parengimas.
2. Lietuvos energetinės sistemos pasipriešinimo trikdžiams tikimybinių
parametrų įvertinimas.
3. Didžiausią socialinę įtampą bei socialinį nesaugumą didinančių energetinės sistemos grėsmių nustatymas.

Lietuvos energetinio saugumo vertinimo
kai kurie aspektai
Lietuvos energetinės sistemos pasipriešinimo trikdžiams tikimybinių
parametrų įvertinimas
Energetinio saugumo tikimybinės vertinimo metodikos pagrindą sudaro galimų grėsmių energetiniam saugumui vertinimo ir galimų sutrikimų tikimybinio vertinimo modeliai, kai dėl grėsmių realizacijos susiformuoja trikdžiai,
o iš jų – galutinės būsenos / pasekmės (apsirūpinimo energijos ištekliais esant
trikdžiams patikimumas už normalią arba padidėjusią kainą). Normalia kaina
laikoma vidutinė esama arba prognozuojama modeliuojamo laikotarpio kaina.
Tikimybinė energetikos saugumo analizės schema pateikiama 1 pav. Pagal šią
schemą pagrindinius energetikos saugumo analizės etapus sudaro:
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• grėsmių identifikavimas, kai nustatomos grėsmės ir pavojingi įvykiai,
galintys sukelti kuro tiekimo sutrikimus ar tam tikros pirminės energijos rūšies kainos padidėjimą;
• prevenciniai barjerai, t. y. techninių ir organizacinių priemonių, mažinančių grėsmių realizacijos poveikį, nustatymas ir jų patikimumo vertinimas;
• trikdžiai (nutrūkęs kuro ar energijos tiekimas, padidėjusi kaina), kylantys dėl grėsmių realizacijos, jų modeliavimas ir analizė;
• saugos barjerai, t. y. šalies ar regiono aprūpinimo energija alternatyvos,
turimi rezervai ir jų patikimumas, turimos kuro atsargos;
• sutrikdytos energetikos sistemos modeliavimas ir jų pasekmių analizė.
Analizuojami avariniai scenarijai, kai kuro tiekimo nutraukimas reikalauja alternatyvaus aprūpinimo pirmine energija ar / ir rezervinių jėgainių įsijungimo į galutinės energijos gamybą arba papildomą galutinės
energijos importą. Analizė atliekama naudojant vieną iš tikimybinės rizikos analizės technologijų (atskiras Markovo metodų atvejis), kai modeliuojami galimų įvykių bei gedimų medžiai. Šiame etape įvertinami
energijos netiekimo bei kainos padidėjimo dažniai.
1 pav. Tikimybinės energetikos saugumo analizės schema.

Šiame darbe sukurtame modelyje naudojami dviejų tipų įvykių medžiai.
Pirmojo tipo medžiai skirti formuluoti scenarijams, kai numatomos grėsmių

Pat i k i m u m o, s au g u m o i r r i z i k o s a n a l i z ė s m e to d a i /
Juozas Augut is, R ič ard as K r i kš to l a i t i s, S i gi t a Pe č i u l ytė, I n g a Žu t a u t a i tė

pasekmės – energetikos sistemos trikdžiai (kuro / energijos šaltinio tiekimo
nutraukimas ar kainos padidėjimas). Antroji įvykių medžių grupė skirta modeliuoti sutrikdytos energetikos sistemos scenarijus, kur nagrinėjama jau trikdžiais paveiktos energetikos sistemos energijos gamyba naudojant alternatyvius kuro variantus.
Energetikos sistemos grėsmės energetiniam saugumui – tai potencialus
energetikos sistemos sutrikdymas, galintis sukelti kuro netiekimo ar / ir kainos
pakilimo trikdį bei galintis lemti energijos netiekimo ar / ir kainos pakilimo
būseną.
Energetikos sistemos grėsmės gali realizuotis kiekviename energetikos
sektoriuje (naftos, dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių ir kt.). Jos gali būti
išorinės, t. y. apimančios kuro tiekimą, ir vidinės, t. y. veikiančios energijos
gamyboje.
Darbe buvo išskirtos tokios išorinės grėsmės:
• Geopolitinės. Šios grėsmės apima kuro tiekimo sistemos sutrikimus kilusius dėl santykių tarp šalies-tiekėjos ir/ar tranzito šalies ir/ar trečiųjų
turinčių įtaką energijos tiekimui šalių bei šalies-gavėjos.
• Ekonominės. Šios grėsmės apima kuro tiekimo kainų padidėjimą dėl
kuro krizių ar bendrų ekonominių krizių, taip pat kuro tiekimo monopolijų susidarymo.
• Technogeninės. Šios grėsmės apima kuro tiekimo (linijų, vamzdžių)
sistemos techninius gedimus dėl avarijų, nusidėvėjimo, gamtos stichijų,
teroristinių aktų.
Vidinės grėsmės:
• Organizacinės. Tai jėgainių vidinės politikos nulemti sutrikimai, žmogaus klaidos, kt. Taip pat technologinio pobūdžio sutrikimai dėl alternatyvaus kuro paruošimo gamybai organizavimo problemų ar jėgainės
paleidimo alternatyviu kuru sunkumų.
• Techninės. Šios grėsmės apima gaminančių jėgainių ir energijos perdavimo sistemų techninius sutrikimus, apsprendžiamus sistemų patikimumu.
• Ekonominės. Tai gamybos kainų padidėjimas dėl gamybos monopolijų
ar kartelinių susitarimų.
Vidinių grėsmių realizacijos įtaka modelyje nagrinėjama sutrikdytos energetinės sistemos modelyje, išorinių – trikdžių susiformavimo modelyje.

361

362

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
FIZINIŲ IR B IOM EDICINOS M o k s lŲ KLASTERIAI

Kaip jau minėta, energetikos sistemos grėsmės gali realizuotis kiekviename
energetikos sektoriuje (naftos, dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių ir kt.),
tačiau šalies energetikos sistemoje labiausiai pavojingomis galima laikyti grėsmes, apimančias kurą ar energiją, kurie yra šalyje naudojami kaip pagrindiniai,
o ne rezerviniai ir sudaro didelę vartojimo balanso dalį.
Grėsmių realizacijos tikėtinumas ar dažniai – vienas iš rizikos matų. Siekiant įvertinti grėsmių realizavimosi tikimybę, būtina atsižvelgti į grėsmių šaltinių savybes (pvz., galimas gamtos stichijas ir jų padarinių riziką) bei motyvus
(pvz., vienintelio gamtinių dujų tiekėjo interesus didinti dujų kainas importuojančioms valstybėms; nutraukti dujų tiekimą dėl politinių, o ne ekonominių motyvų). Grėsmių realizacijos dažniai apibrėžiami skirstiniais. Statistinių
duomenų ir literatūros analizė rodo, kad grėsmių realizacijos tikėtinumo aprašymui labiausiai atitinka gama skirstinys.
Sąlyginai galima laikyti, kad grėsmės yra nepriklausomos.
Nagrinėkime n grėsmių realizacijų, kurios sudaro aibę {G} = {g1, g2, . . . , gn}.
Panagrinėkime atskirą i-os grėsmės realizaciją gi (2 pav.). Ši grėsmės realizacija
gali sukelti įvairius sistemos trikdžius, tačiau šių trikdžių įtakotos pasekmės
ir jų dydis didžiąja dalimi priklauso nuo egzistuojančių prevencinių ir saugos
barjerų.
Vykstant grėsmės realizacijai prevencinio barjero tikslas yra užtikrinti,
kad sistemos trikdis nebus sukeltas (arba bus galimai sumažintas) ir kartu nebus nepageidaujamų pasekmių. Jei prevencinis barjeras negali neutralizuoti
grėsmės realizacijos – kyla sistemos trikdis, kuris energetikos sistemoje gali
sukelti kritinių įvykių seką, galinčią baigtis nepageidaujamomis pasekmėmis.
Tolimesnė įvykių seka priklauso nuo energetikos sistemoje numatytų saugos
barjerų.
Kiekvieną galimą įvykių seką pavadinkime avariniu scenarijumi. Jei daroma prielaida, kad sėkmingo prevencinio ar saugos barjero suveikimo atveju
energetikos sistemoje kilę trikdžiai ar kritiniai įvykiai visiškai neutralizuojami,
tuomet avarinis scenarijus baigiasi be pasekmių.
2 pav. Grėsmės realizacijos eiga.
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Siekiant kiekybiškai įvertinti bendrą grėsmių realizacijų keliamą riziką, būtina nagrinėti atskirus grėsmių realizacijos scenarijus.
Informacijos trūkumas dėl grėsmių realizacijos dažnių gali būti kompensuojamas atliekant jų neapibrėžtumų analizę bei pasikliovimų intervalo nustatymu, kuriame ir bus įvertintos galutinių būsenų reikšmės.
Nuo tam tikro pirminės energijos ar kuro tiekimo ir didėjančių kainų sistemą saugo įvairaus pobūdžio barjerai. Tikimybinėje analizėje jie vadinami
funkciniais įvykiais. Barjerai, priklausomai nuo to, kuri grėsmė realizuojasi,
gali būti: rezervinės tiekimo / gamybos sistemos; alternatyvaus tiekimo; laikinos linijos / vamzdynų; teisinės antimonopolinės priemonės; politinio šalies ar
didesnio regiono poveikio priemonės.
Iš grėsmių realizacijos susiformavę trikdžiai gali būti trumpalaikiai arba
ilgalaikiai (3 pav.). Šiame darbe energetinio saugumo tyrimų objektas – ilgalaikiai trikdžiai. Todėl nagrinėjami trumpalaikiai trikdžiai, kurie tęsiasi ne
mažiau 24 val. ir trunka tol, kol užtenka nutraukto energijos šaltinio resursų
(pagal įstatymus – 60–90 dienų), ir ilgalaikiai trikdžiai – tokie, kai resursai jau
išnaudoti, tenka pasitelkti alternatyvaus kuro gamybą, papildomus gamybos
pajėgumus. Trikdžiai gali būti skirtingo lygio: energijos netiekimo dydį tikslinga numatyti tiksliau (modelyje jis numatomas kas 10 proc.), kainų padidėjimas
gali būti apibrėžiamas grubiau (kas 25 proc.). 3 pav. parodyti galimi pagrindiniai Lietuvos energetikos sistemos trikdžiai.
3 pav. Energetikos sistemos trikdžių klasifikacija.
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Tokiu būdu iš grėsmių realizacijos, įvykių medžių dėka gaunama įvykių
trikdžių aibė ir tų trikdžių tikimybių skirstiniai. Tikimybių sudarymo principai
energetikos sistemai remiasi konservatyvumu – naudojamos blogiausios tikimybės. Nagrinėjamas žiemos laikotarpis, kai energijos poreikis yra maksimalus. Trumpas laikotarpis, kaip jau minėta, yra nuo 24 val. iki 3 mėn. (įstatymais
numatyta, kad kuro ir energijos rezervai turėtų būti laikomi 60–90 dienų).
Trikdžio paveiktos sistemos modelyje kaip saugos barjerai veikia galutinės
energijos generatoriai, kurie įsijungia neveikiant pagrindinei sistemai, kai kuriems rezervinės sistemos generatoriams ar / ir kai nėra pagrindinio kuro, kai
dėl įvairių priežasčių nepavyksta suorganizuoti rezervinės gamybos.
Rezervinės sistemos – energijos generatoriai, energijos išteklių saugyklos,
perdavimo ir paskirstymo tinklai turi dirbti papildomomis apkrovomis. Todėl
vertinant energijos generatorius reikalingos šios jų patikimumą apibrėžiančios
tikimybės:
1) generatoriaus, gaminančio energiją, naudojant alternatyvų kurą (pvz.,
jeigu vietoj nuolatos naudojamų gamtinių dujų, gamybai reikia mazuto), nepasileidimo tikimybė dėl organizacinių priežasčių (netiekiamas/neparuoštas
kuras, žmogaus klaidos ir t. t.);
2) generatoriaus gedimo tikimybė;
3) generatoriaus gamybos alternatyviu kuru nesėkmės tikimybė.
Atskirų elektrinės blokų ar katilinių gedimo tikimybė labai padidėja jiems
senstant – senesnių generatorių patikimumas gali sumažėti iki kelių kartų.
Didelė dalis jėgainių turi vienodą generatorių skaičių, todėl kai sėkmingam
energijos tiekimui užtikrinti reikalingas tik tam tikras generatorių kiekis, skaičiuojamas jų patikimumo sėkmės kriterijus.
Analizuojant statistinius duomenis, įrenginių patikimumo studijas ir kitus
šaltinius galima daryti išvadą, kad ilgo laikotarpio energetikos sistemos generatorių blokų gedimų tikimybės yra nedidelės (~10-3 per metus). Tikimybė,
kad per 3 mėn. nepavyks suorganizuoti alternatyvaus kuro (mazuto) tiekimo
taip pat yra palyginti maža (~ 10-2 per metus). Elektrinės vieno bloko nepasileidimo alternatyviu kuru tikimybė irgi yra ~ 10-3 per metus.
Pagrindinės tiesioginės energetinio saugumo pasekmės (galutinės būsenos)
yra įvairaus lygio galutinės energijos netiekimas ar jos kainos padidėjimas.
1 lentelėje pateikiamas galutinių būsenų dažnių skaičiavimo pavyzdys šilumos
tiekimo sistemai (Kauno m.) esant 50 proc. dujų tiekimo nutraukimui.
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1 lentelė. Galutinių būsenų aibės pavyzdys.
Ilgalaikių galutinių būsenų aibės dažniai per metus pagal 2010 m. duomenis
Kainų padidėjimas procentais nuo prognozuojamų

Nepateiktos
šilumos energijos
kiekis procentais
nuo bazinio
scenarijaus

0–25

26–50

51–75

76–100

OK

8,26E-04

3,27E-05

3,27E-05

6,59E-07

1–10

1,04E-04

4,77E-06

4,77E-06

7,32E-08

11–20

2,68E-14

6,86E-14

6,86E-14

6,46E-15

21–30

5,22E-15

4,32E-14

4,32E-14

4,30E-15

31–40

3,38E-16

5,15E-15

5,15E-15

5,39E-16

41–50

6,45E-17

1,84E-15

1,84E-15

1,89E-16

51–60

2,28E-16

2,28E-16

2,49E-17

61–70

3,28E-17

3,28E-17

3,44E-18

71–80

5,18E-18

5,18E-18

5,76E-19

81–90

1,79E-19

1,79E-19

1,99E-20

91–100
Vidutinis šilumos tiekimo
nutraukimų dažnis

101 ir
daugiau

Vidutinis kainų
padidėjimo dažnis

1,55E-02

5,22E-20
5,68E-04

Atskiros pasekmių grupės gaunamos ilgalaikiams ir trumpalaikiams scenarijams. Itin retais atvejais trumpalaikis trikdis gali išprovokuoti ilgalaikes
pasekmes.
Tokiu būdu įvertinat visų grėsmių realizavimosi pasekmes gaunami atitinkami galutinių būsenų skirstiniai.
Kitas žingsnis yra gauti vieną bendrą energetinio saugumo koeficientą. Tam
naudojama pasekmių svorių matrica (2 lentelė). Šiame darbe koeficientai joje
nustatyti tiesiškai didinat svorius nuo 0 iki 1. Ši matrica pagal savo prigimtį galėtų būti logaritminė – didėjant energetiniam nesaugumui, pasekmės svoris didėja. Tuomet gautų būsenų dažniai dauginami iš svorių matricos.
Susumavus pasekmių, padaugintų iš jų svorių, matricos elementus gaunamas energetinio saugumo koeficientas. Tai leidžia palyginti skirtingų scenarijų
saugumą.
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2 lentelė. Pasekmių svorių matrica.
0–25

26–50

51–75

76–100

101 ir daugiau

OK

1

0,75

0,5

0,25

0

1–10

0,9

0,675

0,45

0,225

0

11–20

0,8

0,6

0,4

0,2

0

21–30

0,7

0,525

0,35

0,175

0

31–40

0,6

0,45

0,3

0,15

0

41–50

0,5

0,375

0,25

0,125

0

51–60

0,4

0,3

0,2

0,1

0

61–70

0,3

0,225

0,15

0,075

0

71–80

0,2

0,15

0,1

0,05

0

81–90

0,1

0,075

0,05

0,025

0

91–100

0

0

0

0

0

Energetinio saugumo koeficientas
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Σ

Energetinės sistemos ekonominio ir tikimybinio
modelių parametrų vertinimo metodai,
neapibrėžtumo ir jautrumo analizė.
Kaip jau buvo paminėta, energetinio saugumo vertinimo modeliai pasižymi
dideliu koeficientų neapibrėžtumu. Todėl šiame darbe labai didelis dėmesys
buvo skiriamas tiek rezultatų, tiek ir parametrų neapibrėžtumų analizei. Parametrų analizei buvo pasirinkta patikimumo analizėje dažnai naudojama Bajeso procedūra. Ji pagrįsta tuo, kad pradiniams įverčiamas yra panaudojama
statistinė informacija, surinkta iš visų prieinamų šaltinių, o vėliau, panaudojant surinktą statistiką apie konkrečią sistemą, daromi gaunami patikslinti parametrų įverčiai. Tam naudojama Bajeso teorema integralinėje formoje:

Šiame darbe, panaudojant Bajeso procedūrą, yra sudaromas algoritmas,
kurio naudojimas sumažina sistemos parametrų tikimybės įverčio neapibrėž-
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tumą. Šis algoritmas leidžia nuolat naudoti naujus duomenis apie sistemos parametrus, patikimumą ir kitus duomenis.
Turint sistemos parametrų apriorinius skirstinius, tampa svarbu, kokia išraiška bus gautas posteriorinis parametrų pasiskirstymas. Kai posteriorinį pasiskirstymą galima aprašyti klasikiniais skirstiniais, lengva analizuoti sistemos
patikimumą per jos patikimumo charakteristikų skirstinių charakteringuosius
kriterijus-vidurkį ir dispersiją, išreikštą analitinėmis formulėmis. Tuomet turint tik šiuos apriorinio skirstinio parametrus, galima pasakyti, kokie bus posteriorinio skirstinio parametrai ir kaip jie įtakos neapibrėžtumus. Tai palengvina ir pagreitina skaičiavimus.
Šiame darbe remiamės prielaida, kad visi gedimų, kitų trikdžių srautai yra
Puasoniniai. Tada tampa svarbu Bajeso procedūros atžvilgiu analizuoti tas
skirstinių schemas, kurios duotų apriorinių ir posterinių skirstinių analitines
išraiškas. Šiame darbe buvo analizuojama Gama-Puasono skirstinių schema.
Ši schema naudojama norint nustatyti modelio parametrų (trikdžių) dažnį λ,
kai turime n trikdžių, pastebėtų per laiką t. Trikdžių srautas yra Puasoninis:

Laikome, kad pagal apibendrintus duomenis, parametras λ yra pasiskirstęs
pagal Gama skirstinį

su parametrais а ir b. Skirstinio tankį pažymėsime:

Tada:

atlikę pakeitimus:
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iš

gauname, kad

Atlikus 2-ąją iteraciją gausime:

o tai yra Gama skirstinys su parametrais 2t + a, b + 2n.
Tęsdami šį procesą iki N, turime:
G(Nt + a,b + Nn).
Gautas naujas atsitiktinio dydžio λposteriorinis skirstinys, su vidurkiu ir
dispersija:

Šiame darbe neapibrėžtumų vertinimui naudojama tikimybiniais metodais
pagrįsta statistinė analizė. Šioje metodikoje labai svarbus pradinių modelių
duomenų generavimas. Darbe naudojami modeliai yra pakankamai sudėtingi,
todėl pradinių duomenų parinkimui naudoti Monte-Karlo metodus ne visada priimtina dėl per didelių skaičiavimo apimčių. Pradinių modelio duomenų rinkinių skaičių n galima sumažinti naudojant Wilks’o metodą. Skaičius n
priklauso nuo pasikliautinumo lygmens ir ieškomo vienpusių arba dvipusių
pasikliovimo rėžių. Modeliavimų skaičius yra nustatomas remiantis Wilks’o
formule:
vienpusio rėžio atveju iš lygties: 1 – αn≥ β,
dvipusio rėžio atveju iš lygties: 1 – αn– n ∙ (1 – α)∙(α)n-1 ≥ β,
kur beta pasikliautinumo lygmuo, kad rezultatas nebus viršytas su tikimybe
alfa.
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Atlikus visus žingsnius gauname n skirtingų rezultatų, kurie ir naudojami
tolesnėje neapibrėžtumų analizėje. Iš modeliavimo rezultatų suformuluotos
viršutinė ir apatinė ribos sudaro beta lygmens pasikliautinumo intervalus. Pagal turimus modeliavimo rezultatus atliekama ir jautrumo analizė, t. y. identifikuojami tie parametrai, nuo kurių labiausiai priklauso rezultatas.
Vienas iš šiame darbe taikomos neapibrėžtumo analizės tikslų yra neapibrėžtumo prasme reikšmingiausių faktorių identifikavimas, kurių realizacija
gali būti atlikta naudojant jautrumo analizę. Tai parametrų kategorizavimas
pagal jų santykinį indėlį visam rezultato neapibrėžtumui ir kiekybinis šio indėlio kiekvienam parametrui įvertinimas. Vienas iš pagrindinių jautrumo
analizės tikslų yra sudaryto modelio rezultatų kitimo įvertinimas, kai keičiami
modelio parametrai. Toks vertinimas yra svarbus siekiant nustatyti tuos parametrus, kurie yra reikšmingiausi norint gauti kaip galima tikslesnius modelio
rezultatus.
Bendru atveju jautrumo analizė ir jos taikymas labai priklauso nuo jautrumo įverčių pasirinkimo. Priklausomai nuo jautrumo metrikos pasirinkimo ir
galimos modelio parametrų variacijos gaunamos rezultatų jautrumo priklausomybės nuo parametrų.
Šiame darbe naudojame tokius jautrumo analizės principus:
• rezultatai yra suskaičiuojami su aibe skirtingų parametrų kombinacijų
gautų iš Wilks’o statistikos arba tiesioginių modelio struktūros pakeitimų. Jautrumo įverčiai nustatomi naudojant atsitiktinai ir laisvai parinktas parametrų reikšmes, tarp kurių yra nominalios ir ekstremalios
parametrų reikšmės;
• tiriami modelio parametrai varijuojami iš anksto apibrėžtuose rėžiuose,
kurie parenkami priklausomai nuo neapibrėžtumo analizės nustatytų
parametrų neapibrėžtumo ribų;
• modelio rezultatų jautrumas keliems parametrams iš karto tiriamas nežymiai varijuojant apie vieną parametrų rinkinį, kurio rezultatai charakterizuojami naudojant gradientus ir dalines išvestines.
Gautų rezultatų jautrumo testavimas apims modelio funkcionavimo studijavimą keičiant modelio struktūrą ir parenkant įvairias modelio parametrų
kombinacijas. Jautrumo analizė ir neapibrėžtumų vertinimas bus atliekamas
remiantis pradinių parametrų ir gautų rezultatų imtimis.

369

370

VY TAU TO DIDŽIOJO UNIVERSITE TO MOKSLO KLASTERIAI
FIZINIŲ IR B IOM EDICINOS M o k s lŲ KLASTERIAI

Indikatorių dinamikos diferencialinių lygčių
modelių sudarymas.
Pradinis dinaminis indikatorių modelis buvo sudarytas 2011 metais, o 2012
metais jis buvo tobulinamas: pakoreguotas diferencialinių lygčių koeficientų
radimo modelis; diferencialinių lygčių sistema nagrinėta, taikant skaitinius
sprendimo metodus. Kadangi modelis turėtų atspindėti tarpusavio priklausomybes tarp indikatorių ir būtų galima sudaryti energijos tiekimo saugumo
lygio prognozes, atsižvelgiant į įvairius faktorius, tai yra tikslinga sudaryti dinaminį indikatorių modelį.
Energijos tiekimo saugumo įvertinimo indikatorius žymėsime Ii, i = 1,...,n.
Kadangi indikatoriai gali keistis priklausomai nuo laiko, tai iš tikrųjų nagrinėsime funkcijas Ii(t), i = 1,...,n. Atsižvelgus į tai, kad indikatoriai yra priklausomi
tarpusavyje ir suteikus kiekvienam indikatoriui pokytį bei perėjus prie ribos,
gauname homogeninę tiesinių lygčių sistemą
(1)
Matriciniu pavidalu (12) diferencialinių lygčių sistema yra
(2)
čia

Norint nustatyti energetinio saugumo indikatorių kitimo dėsnį reikia iš
bendrojo (2) diferencialinių lygčių sistemos sprendinio išskirti atskirąjį sprendinį. Todėl (1) diferencialinių lygčių sistemos sprendinys turi tenkinti pradines
sąlygas Ii(t0)= Ii0, i= l,..., n, čia Ii0 – i-tojo indikatoriaus normalizuota faktinė
reikšmė fiksuotu konkrečiu laiko momentu t0.
(2) diferencialinių lygčių sistemos koeficientus galima apskaičiuoti įvairiais
metodais (tiek statistiniais, tiek algebriniais).
Kiekvieno indikatoriaus pokytį galime užrašyti
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(3)
Paėmus kiekvieno indikatoriaus reikšmes laiko momentaist0,t1,...,tnir pažymėjus Iij=Ii(tj), i,j=1,…,n, gauname n lygčių sistema su n nežinomųjų

Pažymėjus ∆Ii=(∆Ii1,∆Ii2,..., ∆Iin),Ii=(Ii1,Ii2,..., Iin), i,j=1,...,n, bei pertvarkius
(3) lygčių sistemą ir išsireiškus koeficientų matricą A, gauname
čia

A = ∆I . Ĩ –1,

Matricos A elementai yra (1) diferencialinių lygčių sistemos koeficientai.
Kadangi (2) lygčių sistemą gali sudaryti labai daug lygčių (konstruojamame energijos tiekimo saugumo įvertinimo modelyje yra apie septyniasdešimt
indikatorių), taip pat jos gali būti netiesinės (indikatorių tarpusavio priklausomybės bendruoju atveju gali būti netiesinės), todėl (2) lygčių sistemos sprendimui tikslinga pritaikyti skaitinius sprendimo metodus. Diferencialinėms
lygtims su atsitiktiniais dydžiais diferencialinėje lygtyje ar pradinėse sąlygose,
dažnai naudojamas antros eilės Rungės ir Kuto metodas. Tarkime, kad yra išpildytos (2) diferencialinių lygčių sistemos išsprendžiamumo sąlygos, tai yra
egzistuoja pakankamai glodus sprendinys I(t). Viename žingsnyje funkcijos
F(t, I) = AI(t) reikšmės skaičiuojamos keliuose taškuose. Juos parenkame taip,
kad gautojo artinio tikslumas būtų kuo didesnis. (1) diferencialinių lygčių
sistemos sprendinio ieškome m-pakopiu išreikštiniu Rungės ir Kuto metodu.
Nuosekliai apskaičiuojame išraiškas:
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SprendinioIn+1 reikšmė apskaičiuojama išreikštine formule

čia ai, bij, σi, i,j=1,2,...,n, yra Rungės ir Kuto metodo koeficientai. Rungės ir
Kuto metodų (p = m, p ≤ 4) stabilumo sritis apibrėžiama nelygybe |R(μ)| ≤ 1,
čia

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Pagrindinės 2012 m. atliktų darbų išvados:
1. Sprendžiant ekonominio modelio techninių parametrų įvertinimo uždavinį trikdžių parametrų vertinimui buvo panaudoti Bajeso metodai ir
pagrįstos prielaidos, kad trikdžių srautas yra Puasoninis, o srauto parametras pasiskirstęs pagal gama arba lognormalųjį skirstinius.
2. Sukurtas energetikos sistemos pasipriešinimo trikdžiams tikimybinis
vertinimo modelis. Sistemos sugebėjimas atsispirti galimiems sutrikimams yra viena iš svarbiausių energetinio saugumo charakteristikų. Šis
modelis leidžia palyginti skirtingų energetikos sistemų plėtros scenarijų
energetinį saugumą, integraliai įvertinant nepatiektą energiją ir energijos kainų padidėjimą.
Sukurtas modelis buvo aprobuotas vertinant Kauno centralizuoto šilumos tiekimo sistemos įvairių plėtros scenarijų energetinį saugumą.
Buvo įvertinti trys pagrindiniai scenarijai: kai šilumos gamybos pajėgumai koncentruojami vienoje jėgainėje (Kauno termofikacinėje elektrinėje), naudojant vieną (gamtinių dujų) kurą ir be jokių apribojimų,
kai įvedamas apribojimas vienam šilumos gamintojui ir vienai technologijai neviršyti 60 proc. šilumos gamybos apimčių ir trečias scenarijus,
kai apribojimai padidinti iki 40 proc. Nors gamybos kaštai pirmame

Pat i k i m u m o, s au g u m o i r r i z i k o s a n a l i z ė s m e to d a i /
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scenarijuje buvo kiek mažesni, tačiau energetinio saugumo koeficientas
buvo daug didesnis trečiame scenarijuje. Šis scenarijus ir buvo priimtas
Kauno centralizuoto šilumos tiekimo plėtros plane bei patvirtintas Kauno miesto taryboje.
3. Šiame darbe buvo tobulinamas pradinis dinaminis indikatorių modelis,
kuris buvo sudarytas 2011 metais: pakoreguotas diferencialinių lygčių
koeficientų radimo modelis; diferencialinių lygčių sistema nagrinėta
taikant skaitinius sprendimo metodus. Dabar šis modelis leidžia įvertinti tokius neapibrėžtumus, kaip būsimų energetikos projektų statybos
pradžia, investicijų dydis, kitos techninės charakteristikos, kurios šiuo
metu nėra tiksliai žinomos.
Darbo rezultatai buvo panaudoti kuriant Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtros strategiją, kuri buvo patvirtinta Kauno miesto
taryboje 2012 m lapkričio mėnesį.
Šio darbo rezultatų pagrindu buvo prarengtas spaudai atskiras leidinys apie
energetinio saugumo lygį Lietuvoje nuo 2007 iki 2011 metų.

Reliability, security and risk analysis methods
Summary
In the paper energy system probabilistic model parameters assessment algorithm
was presented. The algorithm is based on event-tree analysis. Threats realisation
consequences, e.g. gas supply discontinuation, gas price increase, electricity import
termination and other probabilities, were assessed. Developed models parameters
sensitivity and uncertainty analysis method was presented.
For energy security level estimation initial dynamic indicators model, which was
developed in 2011, was further refined: differential equations coefficients finding model
was updated; differential equation system was analysed using numerical methods.
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ALTERNATYVI ENERGIJA:
Vandens molekulių
disociatyvios adsorbcijos
vandens garų plazmoje tyrimas
prof. habil. dr. Liudvikas PRANEVIČIUS

Įvadas
Šiame darbe aprašyti pagrindiniai rezultatai, gauti Vytauto Didžiojo Universiteto Fizikos katedros ir LEI vandenilio technologijų centro tyrėjų pastangomis,
sprendžiant aktualiausią vandenilio energetikos problemą – vandenilio gavybą
iš vandens naudojant plazma aktyvinamus puslaidininkinius (TiO2) katalizatorius, skaldančius vandenį į deguonį ir vandenilį.
Darbo tikslas – sukurti naujus katalizatorius, skirtus vandeniliui iš vandens
gauti, aktyvinamus dienos šviesos spinduliais.
Darbo uždaviniai – ištirti heterogeninius procesus, vykstančius ant titano ir
jo oksidų, patalpintų vandens garų plazmoje, ir suprasti sąlygas, esant kurioms
vyksta efektyvus adsorbuotų vandens molekulių skaldymas į deguonies ir vandenilio atomus bei atskilusių vandenilio molekulių atskyrimas.
Darbo naujumas. Šiandien pasaulyje plačiai tiriamos fotokatalitinės savybės TiO2 dangų, gaunamų įvairiais būdais, tokiais kaip: (i) titano anodiniu
oksidinimu (angl. anodization), (ii) elektro-nusodinimo būdu (angl. electrodeposition), (iii) zolių-gelių (angl. sol-gel) technologija, (iv) titano magnetroninio
garinimo reaktyvių dujų aplinkoje technologija, (v) cheminio iš dujų fazės nusodinimo technologija (angl. chemical vapour deposition, CVD), (vi) elektrostatine zolių purškimo (angl. electrostatic sol-spray) technologija, (vii) zolinepirolize (angl. aerosolpyrolysis) ir kitais. Gautų TiO2 dangų savybės, kad būtų
pagerintos jų fotokatalitinis efektyvumas, modifikuojamos naudojant įvairios
sudėties ir struktūros priemaišas. Nepaisant didelių pastangų, šiuo metu nėra
sukurti katalizatoriai, kurie tenkintų visumą jiems keliamų reikalavimų, iš kurių svarbiausi yra didelis efektyvumas juos aktyvinant dienos šviesos spinduliais, ilgaamžiškumas ir maža savikaina. Galutinis tikslas – sukurti katalizato-
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rius, kurie vandens skaldymą realizuotų naudojant saulės spindulių energiją
(dirbtinė fotokatalizė).
Siūlomos technologijos naujumas pagrįstas tuo, kad kuriamas katalizatorius yra daugiasluoksnis ir daugiafazis, o jų paruošimo technologija lanksti
ir valdoma. Tai pasiekiama, kai išeities medžiaga pasirenkamas metalinis Ti,
gaunamas magnetroninio garinimo būdu, kuris toliau talpinamas į vandens
garų plazmą, kurioje vyksta titano oksidacijos procesas. Jo metu metalinis Ti
spontaniškai transformuojasi ir formuoja oksidus tokius kaip TiO, Ti2O3, TiO2
ir kitus (Gibso energijos pokytis neigiamas). Proceso metu keičiasi oksidinamo titano cheminė ir fazinė sudėtis bei struktūra plačiame parametrų diapazone. Taip atsiranda galimybė fiksuoti technologinius režimus, kai plazmoje
oksidintas titanas demonstruoja optimalias fotokatalitines savybes. Tokių darbų literatūroje nerasta.

1 pav. Procesų, vykstančių elektrocheminiame elemente, schema.

Darbo metu sukurti teoriniai pagrindai naujos vandenilio gavybos iš vandens technologijos, kurios metu vandenilis gaunamas skaldant vandens molekules, adsorbuotas ant hidrofilinės TiO2 dangos, suformuotos vandens garų
plazmoje, kurios paviršius aktyvinamas spinduliuote, ateinančia iš plazmos.
Atlikti tyrimai parodė, jog plazmoje oksidinta Ti danga, kontaktuodama su
plazma, iš vienos pusės, ir padėklo medžiaga, iš kitos pusės, formuoja elektrocheminį elementą, aktyvinamą spinduliuote, ateinančia iš plazmos. 1 pav.
iliustruoja procesus, vykstančius suformuotame elektrocheminiame elemente,
kurių metu adsorbuotos vandens molekulės ant plazma aktyvuoto TiO2 paviršiaus (katodo) skyla į deguonį ir vandenilį, o atskilę vandenilio jonai difuzijos
būdu pereina TiO2 sluoksnį ir rekombinuoja sudarydami H2 molekules riboje
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TiO2/padėklas. Tyrimai parodė, kad TiO2 danga, patalpinta vandens garų plazmoje, funkcionuoja kaip fotoelektrocheminis elementas, pagrįstas šiais oksidacijos-redukcijos procesais: (i) iš plazmos krintantys fotonai (hν) generuoja
puslaidininkinės TiO2 dangos paviršiniame (kelių dešimties nanometrų storio)
sluoksnyje elektronus (e) ir skyles (h+) pagal reakciją: TiO2(k.k.) + 2hν(k.k.)
→2h+(k.k.) + 2e(k.k.), kur k.k.–kietas kūnas; (ii) vandens oksidacijos reakcija
vyksta taip: skylės (h+) sąveikauja su vandens molekulėmis, adsorbuotomis ant
TiO2 paviršiaus, ir jas skaldo į deguonį ir vandenilį. Reakcija aprašoma lygtimi:
H2O(TiO2 paviršius) + 2h+(k.k.) → 1/2O2(dujos) + 2H+(k.k.); (iii) redukcijos reakcija vyksta taip: vandenilio teigiami jonai H+ difunduoja pro kietą elektrolitą
(TiO2 danga) ir priešingame jos paviršiuje, tai yra skiriamojoje TiO2 dangaporėtas metalinis padėklas riboje, redukuojasi: 2H+(k.k.) + 2e(k.k.) → 2H(k.k.).
Vandenilio atomai rekombinuoja ir formuoja H2 dujas.
Elektronai (2e) reikalingi redukcijos reakcijai vykti pasiekia redukcijos
reakcijos zoną išoriniu elektriniu kontūru, kurį sudaro vandens molekulių
oksidacijos reakcijos zona – plazma – metalinis įrenginio korpusas – dangos
padėklas – vandenilio redukcijos reakcijos zona. Tokiu būdu vyksta vandens
skilimas į deguonį ir vandenilį, o molekulinis vandenilis atskiriamas nuo deguonies kieto elektrolito sluoksniu.

Rezultatai, patvirtinantys išsakytą hipotezę
2 pav. pateiktos Rentgeno spindulių difraktogramos, iliustruojančios fazinesstruktūrines transformacijas, vykstančias Ti dangose jas patalpinus į vandens
garų plazmą: kreivė 1 – difraktograma tik nusodintos metalinės Ti dangos,
kreivė 2 – Ti danga po 60 min ekspozicijos vandens garų plazmoje, kai plazmą
generuojančio generatoriaus galia lygi 50 W, kreivė 3 – 5 min, 200 W, kreivė
4 – 20 min, 200 W ir kreivė 4–5 min, 300 W. Matome, kad pradinė metalinė
amorfinė Ti danga visiškai transformuojasi į nanokristalinę TiO2.
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2 pav. Rentgeno spindulių difraktogramos, iliustruojančios fazines-struktūrines transformacijas, vykstančias Ti dangose.

3 pav. pateikti pasiskirstymo profiliai O (kreivė 1), Ti (kreivė 2) atomų, gauti Auger elektroninės spektroskopijos metodu, ir H (kreivė 3) atomų, gauta
rusenančio išlydžio emisinio spektroskopijos metodu, Ti dangoje, kurios pradinis storis 240 nm, po jos ekspozicijos vandens garų plazmoje. Matome, kad
O atomai paviršiniame dangos sluoksnyje (100 nm storio) formuoja stechiometrinį TiO2, o H atomai kietą H tirpalą TiO2 ir Ti matricoje.

3 pav. Ti, O ir H atomų pasiskirstymų profiliai išilgai Ti dangos po jos ekspozicijos
vandens garų plazmoje.
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a

b

c

4 pav. Titano dangų paviršiaus vaizdai, gauti elektroniniu skenuojančiu mikroskopu.

4 pav. pateikti Ti dangų paviršiaus vaizdai, gauti elektroniniu skenuojančiu
mikroskopu, patvirtinantys vandenilio dujų susidarymą ir kaupimąsi TiO2/Si riboje. Metalinis titanas kambario temperatūroje pasidengia plona 5–10 nm storio
TiO2 apsaugine plėvele, kuri stabdo tolimesnę titano dangos oksidaciją. Dangos
paviršius išlieka lygus ir vienalytis (4a pav.). Atlikti tyrimai parodė, kad jonizuotų vandens garų aplinkoje metalinio titano 0,2 µm storio danga transformuojasi
į TiO2 per 5–10 min, kai plazmos generatoriaus galingumas ne mažesnis nei 300
W. Taip suformuota TiO2 danga atlieka kieto elektrolito funkcijas elektrocheminiame elemente, kuriame vyksta plazmos spinduliuote inicijuotos vandens
oksidacijos ir vandenilio redukcijos reakcijos. Oksidacijos reakcija vyksta ant
TiO2 paviršiaus, kontaktuojančio su vandens garų plazma (katodas), o redukcijos – skiriamoje TiO2 riboje, kontaktuojančioje su metaliniu padėklu, ant kurio
formuojama titano danga (anodas). Jei padėklo medžiaga yra neskaidri vandeniliui, H atomai rekombinuoja ir formuoja H2 molekules, kurios kaupiasi TiO2/
padėklas skiriamojoje riboje ir sudaro vandenilio burbulus. 4b ir 4c pav. stebime
paviršių vaizdus plazmoje oksiduotų titano dangų ant Si padėklų (neskaidrių
vandeniliui), registruotus skenuojančiame elektroniniame mikroskope. Matome
vandenilio burbulus, kurie formuojasi riboje TiO2 danga/padėklas (4b pav.), kurie atplėšia dangą nuo padėkliuko (4c pav.).

Išvados
Atlikti tyrimai grindžia šias išvadas:
1) paviršius TiO2 dangų, oksiduotų vandens garų plazmoje, yra chemiškai
aktyvus, gebantis disociatyviai skaldyti ant paviršiaus adsorbuotas vandens
molekules į O ir H atomus;
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2) heterogeninių procesų kinetiką ant TiO2 dangų paviršių vandens garų
plazmos aplinkoje sąlygoja plazma aktyvintos oksidacijos-redukcijos reakcijos,
kurių metu vyksta TiO2 fizikinė redukcija ir TiOx cheminė oksidacija. Reakcijų kinetika priklauso nuo plazmos parametrų: plazmos jonizacijos laipsnio,
joninės spinduliuotės į bandinį intensyvumo ir H2O garų slėgio;
3) Ti dangos oksidacijos kinetika priklauso: (i) nuo cheminių potencialų
skirtumo ant priešingų paviršių TiO2 dangos, (ii) adsorbuotų vandens molekulių sąveikos su hidrofiliniu TiO2 paviršiumi ir (ii) spinduliuotės, patenkančios iš plazmos ir aktyvinančios vandens oksidacijos procesą, intensyvumo.
Intensyvi Ti oksidacija vyksta kai: (i) TiO2 paviršius pasižymi hidrofilinėmis
savybėmis, palengvinančiomis vandens molekulių prieigas į paviršiaus nanoporas ir tarpkristalines sritis, ir (ii) paviršius yra padengtas adsorbuoto vandens molekulėmis plona (kelių nanometrų storio) salelinės struktūros plėvele;
4) H jonų pernešimo kinetika TiO2 (kieto elektrolito) dangoje priklauso nuo
padėklo medžiagos, ant kurios formuojama Ti danga (darbe tyrinėti nerūdijantis plienas, Si ir SiO2), o taip pat nuo nusodintos Ti dangos storio ir plazmos
parametrų (jonizacijos laipsnio, joninės spinduliuotės į bandinį intensyvumo
ir H2O garų slėgio eksperimentiniame įrenginyje).
Tai naujas vandenilio gavybos būdas naudojant TiO2 katalizatorius, aktyvinamus plazmoje, kuris suteikia naujas galimybes vandeniliui iš vandens gauti
nenaudojant brangių katalizatorių ir garantuoja 100 proc. ekologiškai švarią
technologiją. Procesas kontroliuojamas ir lengvai automatizuojamas. Prognozuojama, kad siūloma technologija leis spręsti aktualias vandenilio ekonomikos ir gamtos apsaugos problemas.

Padėka
Aprašytas darbas integruoja indėlius šių tyrėjų: profesorių L. Pranevičiaus ir
D. Milčiaus, kurie paruošė eksperimentinį įrenginį ir atliko bandinių ekspoziciją plazmoje, doktorantų S. Tučkutės ir K. Gedvilo, kurie atliko bandinių
mikrostruktūros, paviršiaus reljefo ir sudėties analizę, studentų M. Urbonavičiaus, T. Rajacko, Girdzijausko, D. Maželio ir V. Putnos, kurie dalyvavo vykdomuose tyrimuose ir paruošė baigiamuosius magistro darbus, ir P. Vilkinio,
S. Jansonaitės, S. Baltaragio, A. Švaikovskio, kurie paruošė baigiamuosius ba-
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kalauro darbus. Tyrėjai dėkoja už VDU ir LEI institucijų suteiktą materialinę
paramą, be kurios šis darbas būtų neįmanomas.

STUDY OF WATER MOLECULES DISOCIATIVE ADSORPTION
IN WATER VAPOR PLASMA
Summary
Heterogeneous photocatalysis involves the use of a semi-conducting material which
can be excited by the absorption of light. The most commonly employed photocatalyst
material for research and industrial applications is titanium dioxide (TiO2). This is
because it is photostable, chemically stable, photoactive, relatively inexpensive and
non-toxic. Previous investigations performed in collaboration with researchers of the
Lithuanian Energy Institute and Kaunas University of Technology researchers have
shown that titanium films immersed into water vapor plasma are oxidized, surface
is highly hydroxylated and chemically reactive. Research performed during 2012
revealed the evidence of the photocatalytic water splitting on the surface plasma
oxidized titanium films under plasma radiation.
We fabricated the hydrogenated nanocrystalline TiO2 thin films on the basis of
a conceptually different approach. Titanium 0.2 - 0.7 µm thick films were sputterdeposited on silicon substrates and then treated in low-pressure (5 - 10 Pa) water vapor
plasma at room temperature under continuous injection of water cloud vapor into
vacuum chamber from the heated water container. The changes of microstructure,
phase composition, elemental composition and surface morphology were investigated
in dependence on the water vapor pressure, power dissipated in plasma and treatment
duration.
The following water splitting mechanism is suggested. When the surface of the
oxidized titanium is in contact with the adsorbed water layer, a space-charge layer
within a thin surface region of the semiconductor is formed. The electric field existing
across the space-charge layer drives holes generated by plasma radiation toward the
interfacial region, and the water oxidation reaction occurs at the plasma/TiO2 interface:
H2O + h+ → 1/2O2 + H+. To maintain electrical neutrality, TiO2 layer permits the
transfer of positive hydrogen ions. Thus, hydrogen ion conductive TiO2 layer complete
the electrical circuit. The transfered H+ ions are reduced on the cathode side of TiO2
by the reaction with electrons arriving from the external circuit including plasma. Two
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possible reactions are possible at the TiO2/Si (substrate) interface: (i) 2H+ + 2e → 2H (H
dissolved in TiO2), and (ii) H + H → H2 (gas). Hydrogen atoms may stay in TiO2 film
forming solid solution (reaction (i)), or form H2 molecules which accommodate at the
interface resulting in the formation of hydrogen gas bubbles and film liftings (reaction
(ii)). Experimental results are in qualitative agreement with predictions.
Analysis of the experimental results gives important insights into the role of an
adsorbed water layer on surfaces of hydrophilic oxidized titanium exposed to plasma
radiation on the kinetics of photoelectrochemical processes, and elucidate the reactions
that may occur.

Algebrinių metodų taikymai
lengviesiems branduoliams aprašyti
doc. dr. Saulius MICKEVIČIUS

ĮVADAS
Šiame darbe aprašyti pagrindiniai Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto mokslininkais gauti rezultatai kuriant matematinius lengvųjų branduolių aprašymo
modelius. Darbo tikslas – sukurti optimalesnius algebrinius modelius, leidžiančius aprašyti pagrindines lengvųjų branduolių savybes, tokias kaip ryšio
energija, vidutinis kvadratinis spindulys ir kitas.
Darbo uždaviniai: sukurti optimalią banginių funkcijų bazę nuo masių
centro nepriklausančiose koordinatėse; užtikrinti tapatingų fermionų sistemos banginės funkcijos antisimetriją; parengti lygiagrečiųjų skaičiavimų
programas.

DARBO NAUJUMAS
Lengvųjų branduolių tyrimai iki šiol išlieka viena svarbiausių teorinės branduolinės fizikos sričių. Tam yra keletas priežasčių. Viena jų – termobranduolinės sintezės reakcijos, kuriose dalyvauja lengvieji branduoliai. Termobranduolinė sintezė yra nagrinėjama kaip viena iš galimų ateities energetikos sričių.
Kita priežastis – fundamentalieji branduolių ir juos sudarančių elementariųjų
dalelių tyrimai. Norint teoriškai apskaičiuoti ir įvertinti branduolių savybes,
yra svarbūs keli dalykai. Visų pirma optimalių matematinių metodų, tinkančių
duoto uždavinio sprendimui, parinkimas. Antra, uždavinio sprendimas naudojant kompiuterinius skaičiavimo resursus. Kita svarbi teorinės branduolio
fizikos skaičiavimų problema yra aukštos kokybės antisimetrinės ir transliacinės – invariantinės tapatingųjų fermionų banginės funkcijos gavimas. Banginė funkcija turi būti aprašoma gerais kvantiniais skaičiais, kurių operatoriai
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komutuotų su dalelių sistemos hamiltonianu. Tokie kvantiniai skaičiai yra
harmoninio osciliatoriaus energija E, pilnas judesio kiekio momentas J ir izosukinys T. Iki šiol antisimetrizacija būdavo užtikrinama arba naudojant Sleiterio determinantus ir vėliau eliminuojant masių centro judėjimą, arba skaitmeniškai skaičiuojant N dalelių sistemos antisimetrizacijos operatoriaus tikrines
vertes. Abu atvejai reikalauja didelės skaičiavimo technikos apimties. Net ir
turint šiuolaikinius superkompiuterius, tai ne visai lengvai išsprendžiamas uždavinys.
Mūsų darbo grupės pasiūlytų algebrinių metodų dėka galima supaprastinti
antisimetrizavimo uždavinį. Vietoje daugedalelinio antisimetrizavimo operatoriaus yra naudojamas dvidalelinis operatorius P, perstatantis tik dvi daleles.
Taip pat yra sukurtas optimalesnis transliacinį invariantiškumą užtikrinantis
metodas, paremtas daugiadalelinių harmoninio osciliatoriaus transformacijos
koeficientų skaičiavimu.

IŠVADOS
1. Sukurti matematiniai metodai, užtikrinantys daugiadalelinių banginių
funkcijų antisimetriją ir transliacinį invariantiškumą.
2. Gauti keturių dalelių harmoninio osciliatoriaus transformacijos koeficientai.
3. Parengta skaičiavimo programa Fortran kalba, leidžianti apskaičiuoti keturių dalelių harmoninio osciliatoriaus transformacijos koeficientų reikšmes,
esant didelėms harmoninio osciliatoriaus energijos vertėms.

A lg e b r i n i ų m e to d ų ta i k y m a i l e n g v i e s i e m s b r a n d u o l i a m s a p r a š y t i /
S a u l i u s M i c ke vi č i u s

APPLICATIONS OF ALGEBRAIC METHODS TO THE DESCRIPTION
OF LIGHT NUCLEI
Summary
The wave function of a self-bound system in the absence of external fields must be
invariant in respect of spatial translations as well as antisymmetric in respect of all
permutations of the fermions. Translational invariance of a wave function means
that it depends only on instrinsic degrees of freedom of the system. One of the
possibilities to find a solution to the problem of translational invariance of any wave
function is based on direct construction of the many-fermion wave function, which
is independent of the center of mass coordinate. In this case, the harmonic-oscillator
(HO) basis set in terms of intrinsic (Jacobi) coordinates is necessary. In general, when
the transformation from one set of Jacobi coordinates to another is performed, one
obtains an expression for the wave function containing an infinite number of terms.
Only the set of HO functions can be chosen in such a manner that the transformation
from one set of Jacobi coordinates to another results in a corresponding expansion
with a finite number of terms. In this approach, the essential feature is the TalmiMoshinsky transformation and corresponding HO brackets. Since HO brackets are
constantly employed in various model calculations of the nuclear and hadron structure,
it is desirable to have a simple and efficient method to calculate them. Researches
from Vytautas Magnus University Physics Department together with the people from
Center of Physical Sciences and Technology described more efficient method for the
four particle HO transformation brackets calculation, based on changing the quantum
mechanics basic states.
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