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Nėra geresnio laiko būti laimingam...
Koncertas „Dainų ir dovanų žiema“,
2-3 psl.

Š IESA

Tirtuose LPS spaudos rinkiniuose
yra išlikusių ir Vilniaus pedagoginio
universiteto Sąjūdžio rėmimo grupės
leidinio „Viltis“ numerių.
Vaida Jankauskaitė, 3 psl.

Lietuvos edukologijos universiteto laikraštis
leidžiamas nuo 1952 metų

www.leu.lt

„Buvome kitokie nei visada – draugai,
bendraminčiai, buvę ir esami „Šviesos“
ansamblio šokėjai“.
Indrė Žymančiūtė, 5 psl.
„Nebijokite pradėti to, ko visai nežinote,
nepažįstate; to, kas prieštaringai
vertinama
visuomenėje.
Darbas,
savarankiškumas ir užsispyrimas, tikslo
siekimas atveria neatrastas pasaulio
platumas, suteikia drąsos“. Str. „Bijom
ko nežinom“, 6 psl.

STUDENTŲ ŠVENTĖ: GERIAUSIEJI 2012

> Lietuvos socialinių studijų centro sociologijos
doktorantė Jurgita Subačiūtė

Alma mater kronika

Belaukiant 2013-ųjų metų, nugriaudėjo

AKADEMIKĖ.
Prof.
Marijonai
Barkauskaitei suteiktas Olimpinės akademijos
Garbės
vardas.
Surengta
iškilminga
inauguracijos ceremonija.

pilną aktų salę pritraukusi Lietuvos edukologijos
universiteto studentų šventė. Ją vedė mūsų
universiteto aktyvūs nariai Gabrielė Rubežiutė ir
Demin Zdanovič. Pagerbti patys kūrybiškiausi,
moksliškiausi, sportiškiausi, visuomeniškiausi
studentai. Džiugino dainų ir šokių ansamblio
„Šviesa“ kolektyvas (meno vadovė dr. Jolanta
Kisielytė-Sadauskienė),

Lietuvos

aerobinės

gimnastikos čempionės iki 9 m. Savo balsais
nuotaiką

nuskaidrino

Muzikos

studentai, kurie atliko Josepho Kosmos (vadovė
doc.

Daivos

Žitkevičienės,

FAKULTETAS. Senatas pritarė naujojo
Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto
(GMTF) steigimo projektui. Patvirtinti kai
kurie pakeitimai. Nutarta vietoje anksčiau
teikto Fizinių, biomedicinos ir technologijos
mokslų centro steigti Gamtos tyrimų institutą.
PERSONALINĖ. Lietuvos dailininkų
sąjungos parodų salėje praėjusių metų
gruodžio pabaigoje eksponuota profesoriaus
Ričardo Bartkevičiaus tapybos paroda
„Paprasta kaip 2x2“.

katedros

aranžuotė

M.

> Aerobinės gimnastikos merginų rinktinė

Šapošnikovo), Norah Jones, lietuvių liaudies
(vadovė doc. dr. Vida Palubinskienė) ir Josephine
Poelinite (vadovas doc. dr. Vilius Tavoras) dainas.
Publikos, ypač moteriškosios dalies, susižavėjimo
sulaukė kūno kultūros specialybės I kurso
studentai, aerobinės gimnastikos specializantai.
O vyriškąją auditorijos dalį prikaustė dailių
aerobinės

gimnastikos

merginų

rinktinė

(trenerės Ligita Lisauskaitė ir Liuda Mikutienė).
Svarbiausia ir pakiliausia studentų šventės dalis
– geriausiųjų 2012 apdovanojimai. Rektorius
akademikas Algirdas Gaižutis tarė sveikinimo
žodžius ir įteikė apdovanojimus:
FF Anglų kalbos filologijos IV kurso
studentei Austėjai Sadaunykaitei. Už labai gerą
mokymąsi ir entuziastingą kultūrinių ryšių tarp
Lietuvos ir Turkijos studentų plėtojimą.
FTF fakulteto I kurso magistrantei Aušrai
Gustainytei. Už
visuomeninę

mokslo

veiklą,

populiarinimą

ryžtą

siekiant

ir

ištirti

I

kurso

kurso

SKI Socialinės pedagogikos III kurso

magistrantui Sauliui Vasiliauskui. Už kūrybines

studentei Vaidai Andriušaitytei. Už aktyvų

iniciatyvas organizuojant „Žosmės“ leidybą,

dalyvavimą SKI bendruomenės gyvenime ir

studentų draugijos „Literatų arka“ veiklą, aktyvų

indėlį organizuojant SKI SA darbą.

Lyginamosios

lietuvių

filologijos

I

dalyvavimą kultūrinėje spaudoje, Lietuvos ir

Kultūros centras. Ugdymo mokslų fakulteto

universiteto vardo garsinimą Vasario 16-osios

Meninio ugdymo katedros magistrantui, choro

gimnazijoje Vokietijoje.

„Ave vita“ prezidentui Robertui Lavickui. Už

MIF nuolatinių studijų IV kurso studentei

mažiausias nanodaleles.
GMF

> Dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ kolektyvas

Ingridai

magistrantei

Meškinytei. Už labai gerą mokymąsi ir Žaliojo
universiteto idėjų propagavimą.

Kristinai Jasaitytei. Už labai gerą mokymąsi ir
aktyvų dalyvavimą studentų atstovybės veikloje.

aktyvią, energingą ir turiningą veiklą chore „Ave
vita“.
Ugdymo mokslų fakulteto pradinio ugdymo

UMF Etikos II kurso studentei Kornelijai

III kurso studentei, ansamblio „Šviesa“ choristei

IF Europos istorijos studijų programos II

Strikauskytei. Už gerą mokymąsi ir aktyvią

Justinai Kliknaitei. Už meilę ir pagarbą liaudies

kurso studentei Kristinai Ivanovaitei. Už labai

visuomeninę veiklą; Teatro pedagogikos II kurso

dainai.

gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą.

studentui Deminui Zdanovič. Už gerą mokymąsi

Ugdymo

mokslų

fakulteto

šokio

LF Lietuvių filologijos III kurso studentei

ir aktyvią visuomeninę veiklą; Muzikos katedros

pedagogikos III kurso studentui, ansamblio

Gabrielei Rubežiutei. Už aktyvų dalyvavimą

II kurso studentams Eduardui Michalkevič,

„Šviesa“ šokėjui Donatui Kalvaičiui. Už meilę ir

kultūriniame–literatūriniame

Rolandui

pagarbą lietuvių liaudies sceniniam šokiui.

akademinės

Vilkevičiui,

Ievai

Urlovaitei,

bendruomenės gyvenime ir indėlį viešinant

Kotrynai But, III kurso studentėms Gretai

Ugdymo mokslų fakulteto etikos IV kurso

universitetą

Lietuvių

Kasparavičiūtei, Ernestinai Urbaitei. Už aktyvią

studentei Ugnei Naikutei. Už aktyvų dalyvavimą

filologijos I kurso magistrantei Deimantei

visuomeninę veiklą, nuoširdų ir kūrybišką

folkloro ansamblio „Poringė“ veikloje, nuoširdų

Bandzevičiūtei. Už aktyvų dalyvavimą kultūrinėje

dalyvavimą muzikiniame universiteto gyvenime.

liaudiškos muzikos atlikimą.

plačiajai

visuomenei;

spaudoje, literatūriniuose skaitymuose, studentų

SMF

IV

kurso

Modestui

studentui

Ugdymo

mokslų

fakulteto

Baranauskui. Už gerą mokymąsi ir aktyvią

katedros II kurso studentei Ievai Ugenskaitei.

Lyginamosios

visuomeninę veiklą.

Už aktyvų dalyvavimą kamerinio ansamblio

filologijos

I

kurso

magistrantei Rimai Kasperionytei. Už indėlį

SSF

I

kurso

magistrantei

Agnei

organizuojant LF Mokslo draugijos veiklą, aktyvų

Miliškevičiūtei, IV kurso studentui Šarūnui

akademinių renginių organizavimą, lietuvių

Beivydui. Už aktyvią, energingą ir kūrybišką

kultūros sklaidą ir universiteto vardo garsinimą

veiklą

Vasario

gyvenimą.

16-osios

gimnazijoje

Vokietijoje;

organizuojant

sportinį

universiteto

„Credo“ veikloje, kūrybišką ir nuoširdų klasikinės
muzikos atlikimą.
Sveikiname

ir

didžiuojamės

aktyvia,

visuomeniška, kūrybinga mūsų universiteto
akademine bendruomene!

ARENA. Choras „Ave Vita“ surengė
kalėdinį koncertą visuomenei Vilniaus
pramogų arenoje „Siemens“.
PARODA. Dailės katedros dėstytojai
galerijoje „2003“ eksponuoja tradicinę savo
tapybos parodą „Žiemos saulėgrįža“.

Muzikos

mokslinių tyrimų projektuose, konferencijose;
lietuvių

MUZIKOS
PROJEKTAS.
Muzikos
katedra pakvietė universiteto bendruomenę į
dėstytojų ir studentų koncertą „Amerikietiškos
miniatiūros“.
NATIURMORTAI. Fizikos ir technologijų
fakultete surengta Druskininkų menininko
Alfonso Šuliausko paroda. Buvo eksponuojami
trys tapybos darbai, kurie sukurti 2012 m.
Visuose paveiksluose dailininkas pavaizdavo
natiurmortus su gėlėmis.
SUTARTIS. Į svečius atvykęs Indonezijos
ambasadorius prof. dr. Bomer Pasaribu
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LEU.

DEKANAS. Laikinuoju naujojo GMT
fakulteto dekanu paskirtas prof. Virginijus
Sruoga.
PERTVARKA. Reorganizavus Viešųjų
pirkimų skyrių, įkurtas Teisės ir viešųjų
pirkimų centras.

Studijos
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DARBŲ IR RŪPESČIŲ LAIKAS
Pokalbis
su
Rektoriumi
akademiku Algirdu Gaižučiu
2012-ųjų
metų
pabaigoje
universitete lankėsi Indonezijos
ambasadorius,
reziduojantis
Danijos sostinėje Kopenhagoje.
Su universiteto delegacija lankėtės

> ATSAKOMYBĖ.
Rektorius
akad. A. Gaižutis: „Sieksime,
kad gamtamokslinis mokytojų ir
švietėjų parengimas būtų geras ir
šiuolaikiškas, kad gamtamoksliniai
dalykai vidurinėse ir gimnazijose
nesuprastėtų. Tai labai skausminga
problema, ir mūsų vienų pastangos
be valstybės žiūros ir paramos jos
nepakels“.

> PAGARBA. Šviesaus atminimo
Meilės Lukšienės palikimą mums
dovanojo dukra prof. Ingė Lukšaitė:
„Svarbiausia, pagerbiant profesorę,
suaktyvinti pedagogų ir studentų
galvojimo
būdą,
profesionalų
ir kritišką mąstymą apie tautos
švietimo dabartį ir ateitį“.

Armėnijos
sostinės
Jerevano
pedagoginiame universitete, kur
Jums buvo suteiktas Garbės daktaro
titulas. Tai tik du faktai, bylojantys
apie tai, kad pasaulis yra mažas,
ranka pasiekiami tolimiausi jo
kraštai, ir bendradarbiavimas tampa
kasdieniniu reiškiniu.
Iš
tiesų
vieną
ryškiausių
šiandieninio
pasaulio
valstybių
universitetų sandraugos reiškinių ,
t. y. bendradarbiavimą laikome ne
pramoga, ne egzotika, o strateginiu
veiklos uždaviniu. Per jį ateina
įvairios geros edukacinės patirtys.
Ir tai, kas itin svarbu – savo pačių
vertės supratimas, savojo universiteto
matymas platesniuose valstybių ir
kultūrų kontekstuose. Dabar mūsų
ryšiai su kitų šalių universitetais
plečiasi, darosi aktyvesni, turiningesni,
kasdieniškesni. O tai yra gerai.
2012-ieji į Lietuvos švietimo,
mokslo politikos istoriją įėjo kaip
daugelio prieštaringų reformų,
dialogo su ugdymo institucijomis
stygiaus metai. Suskaičiuota, jog
įvyko daugiau nei penkiasdešimt
mokytojų ir švietimo institucijų
streikų. Juose dalyvavo apie penkis
tūkstančius pedagogų (kiek prarasta
ugdymui skirto laiko). Tuo tarpu
vis garsiau skamba teiginiai, kad
vidurinės mokyklos išleidžia vis
neraštingesnius jaunuolius, kuriuos
atvirai vadina analfabetais. Klesti
patyčios,
smurtas.
Mokyklos
tampa uždaromis (tarsi kalėjimai
ar kareivinės). Į aukštąsias ateina
iš esmės ne mokslo pirmūnai
– geresnieji, gabesnieji renkasi
jiems
svetingesnius
užsienio
universitetus... Kas, Jūsų nuomone,
lėmė tokią situaciją?
Valstybės mokslo, švietimo ir
kultūros politikos „klimatas“ – dažnos,
nesuprantamos „orų“ permainos,
kurios yra tarsi perkūnai iš giedro
dangaus, atnešančios škvalus, liūtis
arba sausras. Ačiū Dievui, kol kas
Lietuvoje dar neiššaudomos ištisos
klasės kaip JAV Niutauno Sandi
Huko pradinėje. O apie praėjusių
metų patirtis pasakytina, jog iš tiesų

tai nebuvo nei mokykloms, nei
universitetams „ramus“ laikotarpis
pradedant
ikimokyklinėmis
įstaigomis, darželinukais. O baigiant
„krepšeliniais“ ir „bekrepšeliniais“
studentais
bei
doktorantais.
Argi dažni (didesni ir mažesni)
mokytojų streikai, moksleivių ir tėvų
palaikomos įtampos, tarptautiniai
mums
nepalankūs
kaimynų
atsiliepimai (tegul ir ne visiškai
teisingi) neliudija, kad ši valstybės
gyvenimo grandis buvo valdoma
inertiškai ir su didele biurokratine
aistra. O ją tik Konstitucinis teismas
šiek tiek apramino. Prie teigiamybių
priskirčiau nebent perdėtus ir įkyrius
ŠMM administratorių priekaištus
universitetams. Esą jiems labiausiai
trūksta
vadybos,
vadybininkų,
verslumo. Atseit jie nežiną šių dalykų
„abėcėlės“,
neišmaną
strateginių
planų, nežiną, „su kuo valgoma“
misija ir vizija, kaip taupyti kiekvieną
litą ir t.t. Iš viso to būta ir naudos.
Mūsų universitetas laimėjo ES
struktūrinių
fondų
projektinį
konkursą
apie
administracinio
personalo kvalifikacijos ir gebėjimų
tobulinimą. Jį vykdant, per 2009–2011
metus sėkmingai ir naudingai pakėlė
savo kvalifikaciją 443 universiteto
darbuotojai. Tarp jų ir aš ūgtelėjau,
pasisėmiau reikalingų šiuolaikinės
vadybos ir administravimo meno
subtilybių.
Darbą
pradėjo
naujos
vyriausybės švietimo strategai. Ko
universitetai tikisi ir laukia?
Didesnio įsiklausymo į pagrįstus
mokytojų reikalavimus ir godas,
jų socialinio prestižo didinimą
visais įmanomais būdais. O mūsų
universitetas nestovi vietoje ir
neapkerpėja. Mes restruktūrizuojame
Gamtos
mokslų,
Fizikos
ir
technologijų,
Matematikos
ir
informatikos fakultetus. Tai nelengvas
užmojis.
Verta atidžiai ir atsakingai
diskutuoti apie konkrečius visuomenės
ir institucijų pasiūlymus – ar racionalu
atsisakyti mokinio ir studijų krepšelių;
ar paskolas studentams teikti ne per

komercinius bankus, o per Valstybinį
studijų fondą; ar stiprinti ir plėtoti
valstybės užsakymų aukštosioms
mokykloms politiką; kaip puoselėti
mokytojo, mokslininko, dėstytojo
profesijų prestižą ir kt.
2013-ieji – edukologės, Lietuvos
nacionalinės švietimo pertvarkos
iniciatorės
Meilės
Lukšienės
šimtmečio metai. Kokia rengiama
LEU šios iškiliosios asmenybės
programa?
Meilė
Lukšienė
–
unikali
asmenybė. Skaitydamas paskutiniąją
profesorės knygą, kaip ir anksčiau,
stebėjausi jos įžvalgų gelme, renčiant
naują švietimo sistemą ir dėstant
laisvos, tautiškos ir pilietiškos
asmenybės
ugdymo
problemas.
Švietimą, kaip kultūros šerdį, ji suvokė
ir atskleidė tiesiog fundamentaliai.
Mes padarysime viską, kad šie metai
būtų kuo ryškiau įrėžti ne tik į mūsų,
lietuvių ir edukologų, sąmonę, bet ir
kitų Europos universitetuose esančių
jos bendraminčių darbus. Juk ne vienas
kalbame apie XXI amžiaus tolimesnius
dešimtmečius
(pabrėžiama
edukologijos mokslo svarba), jų
didėjančią visuotinę reikšmę pasaulyje.
Mūsų universitetas atsakingas už
Pasaulinės
pedagogikos
istorikų
asociacijos(PPIA) konferenciją, skirtą
Meilei Lukšienei. Kartu su Vilniaus
miesto savivaldybe parengsime ir
atidengsime atminimo lentą, kur
gyveno profesorė, organizuosime kitus
renginius.
Rektorate aptarta M. Lukšienės
šimtmečio programa. 2013-ieji
paskelbti
UNESCO
Lietuvos
edukologės, švietimo ir kultūros
istorikės Meilės Lukšienės metais.
Valstybinėje programoje numatyta
daugiau nei 40 renginių. Tarp jų –
M. Lukšienės atminimo pamokos
mokyklose; Pasaulinės pedagogikos
istorijos asociacijos konferencija
LEU; Lietuvos mokyklos XIX a.
antologijos, M. Lukšienės straipsnių
rinkinio
užsienio
kalbomis
parengimas ir kt.
Kalbėjosi Juozas Skomskis

KAIP
VERTINAMI
UNIVERSITETAI
Rektorius akademikas Algirdas
Gaižutis pateikia Europos Sąjungos
tyrėjų nuomones dėl universitetų
viešojo vertinimo.
Universitetai yra
įvairūs pagal studentų skaičių,
profilius, tipus. Todėl pasaulyje
tų sistemų galima priskaičiuoti
daugiau nei 50. Sunkiausia atrasti tą
įvairovę atspindinčią metodologiją,
teorinius, praktinius pamatus. Dažnai
kartojama studijų kokybė, mokslinių
tyrimų
publikacijos,
tenkančios
vienam dėstytojui arba mokslininkui,
skaičių kriterijai, citavimo indeksai,
universiteto reputacija, matomumas
valstybės arba visuomenės gyvenime
ir kt. Kai kurie modeliai itin
matematizuoti.
Pastebima,
kad
reitingais suinteresuoti politikuojantys
žmonės, žurnalistai. Įvairių indikatorių
priskaičiuojama daug. Dažniausiai
tai, kas ateina į galvas, nesirūpinant
korektiškumo
dalykais.
Viskas
interpretuojama pagal savo norus ir
modelius. Nesirūpinama, kaip galima
sulyginti, pavyzdžiui, Lietuvos muzikos
ir teatro akademiją, kur egzistuoja
talentai, individualybės, su žemės ūkio
arba technikos universitetais. Tokie
lyginimai sąlygiški. Tačiau procedūros
atliekamos. Ir, matyt, bus elgiamasi
panašiai ir toliau. Dėl to reitingų
reikšmės nereikia pervertinti. Žinome,
kad egzistuoja daugybė įvairiausių
paklaidų, galimybių pakelti vienus
aukščiau, o kitus smukdyti.
Nors indikatoriai, kriterijai nėra
pripažinti, bet kai kurie universitetų
lyginimo dalykai vis dėlto galimi
ir kartojasi daugelyje reitingų –
studijų kokybė, publikacijų skaičiai,
dalyvavimas projektinėje veikloje,
studentų
mobilumas,
aukštosios
mokyklos internacionalumas.

REPORTAŽAS
DAINŲ IR DOVANŲ ŽIEMA
Juozas Skomskis
Leonas Kleniauskas

Kelio į laimę nėra. Laimė yra
kelias...
Sudie, 2012-ieji, išvengę pasaulio

pabaigos. Sveiki gyvi, širdžių
dosnumo 2013-ieji: koncertas nuo
mažųjų iki tarptautinių konkursų
laureatų; nuo mokslo ir ugdymo
profesorių, docentų pagerbimo
iki padėkų už nuoširdų darbą jų
nusipelniusiems.
> DUETAS II. Vengrų mazurka.
Viešnios – Alytaus muzikos mokyklos šeštokės, kurios yra tarptautinių
ir respublikinių konkursų laureatės. Smuikas – Paulina Smolskaitė.
Koncertmeisterė – Gerda Mikalauskaitė

> SOLO I. „Ave Vita“. Gintarė
Barisaitė. E. Spalding „Precious“
> Šventės valandą susitinka kolegos, bendraminčiai
> DUETAS III. B. Gorbulskio „Noktiurnas“.
LR Prezidentės D. Grybauskaitės padėkų nominantai. Pūtikas – Džiugas
Sabonis. Fortepijonas – septintokė Domantė Matulevičiūtė

> DUETAS I. A. Raudonikio ir S. Žlibino „Lapvežys“.
Pijus ir Ignas Sadauskai. Jaunėlis – solistas, vyresnysis pritarė birbyne.
Prie fortepijono – mama, dr. Jolanta Sadauskienė

> SOLO II. Auksinio balso prof.
emeritas Antanas Kiveris. V. Šalinino
„Žvaigždelė“

> SOLO III. Viešnia – grupės „4 fun“
vokalistė, anglų kalbos mokytoja
Julija Ritčik

(Tęsinys 3 psl.)

Žmonės
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DAINŲ IR DOVANŲ ŽIEMA
Nėra
geresnio
laiko
laimingam nei... DABAR

būti

Įteikti pastarųjų metų profesorių
(R. Pabarčienė, S. Radzevičienė,
G. Blažienė, G. Kundrotas, V.
Bondarenko) ir docentų pedagoginių

vardų atestatai. Už pedagoginės
minties plėtotę, mokslo tyrimų
puoselėjimą, nuoširdų ir kūrybišką
darbą Universiteto labui paskelbti
2012-ųjų
metų
nominantai,
kuriems įteiktos padėkos: prof.

Ona Monkevičienė, prof. Petras
Bražėnas, prof. Sigutė Radzevičienė,
doc. Romualda Lazauskaitė, dr.
Jurga Trimonytė Bikelienė, Jolanta
Knyvienė, Žilvinas Mišeikis, Daiva
Žitkevičienė.

>> BALSAI I. Lietuvių liaudies daina „Oi, žinau žinau“. Muzikos katedros
studentės Urtė Paliukaitė, Dovilė Miknaitytė, Elvinas Skliutas, Karolis Bielinis

>> VAKARO ŠEIMININKĖ. Studentė
Gabrielė Rubežiutė

>> PADĖKA. Teisės ir viešųjų pirkimų
centro vadovui Žilvinui Mišeikiui
už profesionalumą teikiant teisinę
pagalbą

>> PADĖKA.
Profesoriui
Petrui
Bražėnui už lietuvių literatūros
vertybių
tyrimus
ir
meilę
Universitetui

>> BALSAI II. Meilės duetas iš miuziklo „Jotvingių rauda“. „Ave Vita“, „Credo“
ir doc. Kastytis Barisas su dukra Gintare

tobulinimo
instituto
projektų
koordinatorė
Danguolė
Bylaitė - Šalavėjienė renginio
dalyvius supažindino su šešiais 2012 m.
institute vykdomais projektais. Trys iš
jų – aukšto lygio tarptautiniai projektai:
„Melior“ (Mokymų kokybės matavimo
įrankis) (Nr. 2010-1-ES1-LEO 0520952), „Mokyklų lyderystė Europos
politikos kontekste“ (Nr. EAC-20101388/1), „Prie židinio“ LLP-(GRUMP-2012-LT00030). Šių projektų
metu sukurtus produktus galima rasti
internete. Ambicingumu pasižymi
ir nacionalinis Ugdymo plėtotės
centro koordinuojamas projektas
„Kūrybinės partnerystės“ (Nr. VP12.2-ŠMM-04-V-04-001),
kuriame
Lietuvos edukologijos universitetas
yra strateginis partneris. Dėl Lietuvos
mokyklose diegiamos kūrybiško

mokymo(si) metodikos sprendžiamos
mokyklai aktualios problemos.
Dalyvavimo Erasmus programoje
patirtį pristatė Lietuvių kalbos
ir kultūros centro vadovė Vilma
Leonavičienė. Vieno stambiausių LEU
projekto „Lituanistikos (baltistikos)
centrų
akademinio
mobilumo
skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“
(Nr.
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007)
kūrimosi istoriją, projekto viziją ir apie
jau pradėtas pirmąsias projekto veiklas
išsamiai papasakojo projekto vadovė
dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir
projekto koordinatorė Ona Petrėnienė.
Justinas Monkevičius apibendrino
pirminius
projektinės
veiklos
tyrimo rezultatų duomenis. Prieš
dvi savaites elektroninėje erdvėje
paskelbtas tyrimas kol kas susilaukė
nedidelio
skaičiaus
respondentų

(99), tačiau surinkti duomenys leido
apžvelgti bendras LEU projektų
rengimo ir vykdymo tendencijas. Dar
nedalyvavusius apklausoje maloniai
kviečiame skirti keletą minučių
anketai užpildyti (nuoroda į anketą
buvo išsiųsta visoms LEU katedroms),
nes gauti duomenys padės atskleisti
projektus rengiančių ir vykdančių
asmenų lūkesčius bei kliūtis.
Projektų
vadybininkė
Ilona
Bartkutė apžvelgė 2013-ųjų metų I
pusmečio numatomus kvietimus. PV
skyriaus vedėjas Kęstutis Šalavėjus
pakvietė padalinius dalyvauti akcijoje
„Projektinių idėjų bankas“, kurios
metu buvo renkamos idėjos galimiems
projektams arba tiesiog išsakomi
atskirų padalinių poreikiai universiteto
veiklai ir infrastruktūrai tobulinti.

estetiniu, istoriniu, humanitarinių ir
socialinių mokslų požiūriais svarbų
palikimą, būtina įpaveldinti, t. y. tirti,
inventorizuoti ir aktualinti karta iš
kartos. Tipologinė Sąjūdžio spaudos
analizė parodė, kad gausiausia jos
dalis yra nereguliaraus periodiškumo
masiniai politiniai keturių puslapių
apimties laikraščiai, kuriuose vyrauja
tekstas, ir apipavidalinimas yra
paprastas.
Sąjūdžio
spaudos
paveldo
telkiniai buvo nustatyti trijuose
Lietuvos archyvuose, vienuolikoje
bibliotekų, devyniuose muziejuose ir
dviejų privačių asmenų rinkiniuose
Ateities tyrėjams išlieka tikimybė
rasti daugiau išlikusios Sąjūdžio
spaudos rinkinių. Inventorizuoti
telkiniai
papildo
ir
dubliuoja
vieni kitus, bet apima tik 90 proc.
pavadinimų iš nustatytų leistų 134.
Intensyviausiai Sąjūdžio spaudos
paveldas kauptas 1988–1990 m.
(perkant, prenumeruojant, mainant,
gaunant privalomąjį egzempliorių
ir dovanų). Telkinių neišsamumą
lėmė institucijų vadovų draudimai,
orientacija tik į savo komplektavimo
profilį, baimė ir nenuovoka kaupti
tuomet
antita
rybinę,
dažnai
stichiškai platintą Sąjūdžio spaudą.
Vėliau, išskyrus kryptingai rinktus
privačius asmenų bei Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto
bibliotekos
rinkinius,
Sąjūdžio
spaudos instituciniai telkiniai buvo
spontaniškai papildomi tik Sąjūdžio,
kultūros ir mokslo veikėjų dovanomis.
Pagal pavadinimų ir egzempliorių
skaičius didžiausias spaudos rinkinys
(apie 90 pavad., apie 1300 egz.) yra
privatus. Jis priklauso periodikos

bibliofilui Žilvinui Januškai. Kitas dvi
vietas pagal abu požymius dalijasi
Lietuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo biblioteka ir Vilniaus
universiteto bibliotekos Rankraščių
skyrius. Įdomu, kad šiuose rinkiniuose
yra išlikę Vilniaus valstybinio
pedagoginio
instituto
Sąjūdžio
rėmimo grupės leidinio Viltis numerių.
Lietuvos edukologijos universiteto
bibliotekoje (dėl darbuotojų dovanų)
formuojasi Sąjūdžio spaudos telkinys
(5 pavad., 20 egz.), kurį neseniai
papildė vienas leidinys iš Sąjūdžio
Iniciatyvinės grupės narės, švietimo
reformos pradininkės, literatūros
ir kultūros istorikės, edukologės,
socialinių
mokslų
habilituotos
daktarės Meilės Lukšienės (1913–
2009) asmeninės bibliotekos. Jos
dalis nuo 2010 m. saugoma kaip
kolekcija bibliotekoje ir Ugdymo
mokslų fakulteto M. Lukšienės vardo
auditorijoje.

PROJEKTŲ DIENA
2012 metais LEU buvo vykdoma
apie 60 projektų
Projektų diena surengta praėjusį
gruodį. Tai – pirmasis tokio pobūdžio
renginys, skirtas Projektų vadybos
skyriaus veiklos ir universiteto
vykdomiems projektams viešinti.
Paslaugų vadybininkas Justinas
Monkevičius
pristatė
Projektų
vadybos skyriaus parengtą ir vos
prieš tris mėnesius pradėtą vykdyti
Europos struktūrinių fondų projektą
„Socialinių ir humanitarių mokslų
informacinės infrastruktūros plėtra
Lietuvos edukologijos universitete“
(Nr.
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010).
Vienas iš universiteto bendruomenei
aktualiausių
vykdomo
projekto
numatomų rezultatų yra 31-os darbo
vietos II rūmų dėstytojams įrengimas.

Taip pat buvo pristatyti du
didesni gamtos mokslų projektai.
Vienas iš jų – „Gamtos mokslų
mokytojų eksperimentinės veiklos
kompetencijos tobulinimas atnaujintų
mokymo priemonių ir 9–12 klasių
bendrųjų programų pagrindu“ (Nr.
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002).
Su
šio projekto pasiekimais ir mokymo
priemonėmis supažindino projekto
vadovas
Raimundas
Žaltauskas.
Kito GMF projekto „Gamtos mokslų
(biologijos,
fizikos,
chemijos)
mokytojų ir mokinių dalykinių
kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas“ (Nr. VP1-2.2SMM-03-V-01-003) vykdomas veiklas
apžvelgė Projektų vadybos skyriaus
Projektų vadybininkė ir šio projekto
koordinatorė Inga Mackelė.
Profesinių
kompetencijų

Projektų vadybos skyriaus
informacija

SĄJŪDŽIO SPAUDA − KULTŪROS PAVELDAS
Bibliotekos
Skaitytojų
aptarnavimo
ir
informacinio
aprūpinimo skyriaus Informacinio
aprūpinimo
sektoriaus
vedėja
Vaida Jankauskaitė apdovanota už
geriausią Lietuvoje 2012 m. apgintą
humanitarinių mokslų magistro
baigiamąjį darbą „Sąjūdžio spaudos
paveldas Lietuvoje“. Apdovanojimo
ceremonija įvyko Istorinėje Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje Kaune
(Geriausių magistro darbų konkursą
nuo 2009 m. kasmet organizuoja
Lietuvos
jaunųjų
mokslininkų
sąjunga LJMS). Vaidos Jankauskaitės
darbas yra kaip atskaitos taškas
išsamiems to laikotarpio tyrimams.
Mokslinis straipsnis yra publikuotas
Knygotyros mokslo darbuose (2012
m., t. 59).
Vaida
Jankauskaitė:
„Už
garbingą
nuosekliai
rengto
baigiamojo
darbo
įvertinimą
reiškiu padėką LEU akademinei
bendruomenei, sudariusiai sąlygas
derinti magistrantūros studijas ir
darbą bibliotekoje“.
2012-ieji – profesinės sėkmės
metai
Tapau vieno iš bibliotekos
sektorių vedėja. Esu atsakinga už
LEU mokslo publikacijų duomenų
bazės sudarymą. Praėjusį rudenį
kartu su kolege vyresn. bibliografe
Rūta Romanikaite buvome atrinktos
į Erasmus programos personalo
mokymus, kuriuose susipažinome su
Krokuvos pedagoginio universiteto
biblioteka. Per penkerius darbo metus
bibliotekoje įsitikinau, kad specialistas
turi
nuolat
atnaujinti
žinias,
reikalingas bibliotekos informacijos
išteklių vadybai greitai kintančių

skaitmeninių
technologijų
aplinkoje. Pernai įgijau kvalifikacinį
Komunikacijos magistro laipsnį, kai
baigiau VU Komunikacijos fakulteto
Knygotyros
ir
dokumentotyros
instituto
kuruojamą
Paveldo
informacijos
ir
komunikacijos
nuolatinių
studijų
programą
(knygotyros specializaciją), artimą
mano profesijai. Labai maloniai
nustebau,
kai
sužinojau,
kad
fakultetas pateikė mano baigiamąjį
darbą „Sąjūdžio spaudos paveldas
Lietuvoje“ (vadovė doc. dr. Alma
Braziūnienė) Geriausių magistro darbų
konkursui. Jame jis buvo pripažintas
kaip geriausias darbas humanitarinių
mokslų srityje.
Geriausių
magistro
darbų
konkursas skatina motyvaciją rinktis
mokslininko karjerą
Kasmet
Lietuvos
aukštųjų
mokyklų fakultetai LJMS konkursui
gali siūlyti tik po vieną darbą.
Pateikti darbai (2012 m. jų buvo
daugiau nei 50) pirmiausia vertinami
individualiai. Vėliau daktaro mokslo
laipsnį turintys vertintojai (2012 m. jų
buvo 59) bendrame posėdyje išrenka
po vieną darbą iš atitinkamų mokslo
sričių (humanitariniai, socialiniai,
fiziniai, žemės ūkio, biomedicinos,
technologijos),
remdamiesi
vertinimo kriterijais: tyrimų svarba
ir originalumas, išsami ir tikslinga
literatūros apžvalga, tyrimų metodų
tinkamumas ir rezultatų kokybė, išvadų
pagrįstumas, darbo taisyklingumas,
aiškumas ir apipavidalinimas.
V.
Jankauskaitė
sako,
jog
laimėjimas šiame konkurse dar
kartą išryškino baigiamajame darbe
nagrinėtos temos aktualumą. Rytų

Europoje (1989 m. pabaigoje)
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis buvo
masiškiausias ir organizuočiausias
išsivadavimo iš tarybų valdžios
judėjimas. Iš dalies arba visiškai
necenzūruota ir labai skaitoma jo
spauda, žymėjusi naują laisvėjančios
spaudos etapą, kvietė ir vienijo
okupuotos šalies visuomenę taikiai ir
teisėtai pasipriešinti bei siekti atkurti
nepriklausomybę.
Analizuojama spaudos paveldo
rinkinių formavimosi raida ir sudėtis
Tyrime šis paveldas apibrėžiamas
taip:
Lietuvos
Persitvarkymo
Sąjūdžio organizacijos periodiniai ir
vienkartiniai leidiniai, ėję Lietuvoje
ankstyvuoju laikotarpiu nuo 1988
m. birželio 13 d. iki 1990 m. kovo 11
d., sąmoningai saugomi įvairiuose
Lietuvos
valstybinių
atminties
institucijų
(archyvų,
bibliotekų,
muziejų) ir asmeniniuose rinkiniuose.
Atskirai publikuotos Sąjūdžio spaudos
bibliografijos ir jos paveldo mokslinių
tyrimų dar nėra. Dėl intensyvios
politinės veiklos Sąjūdžio nariai ir
leidėjai neskyrė pakankamai dėmesio
spaudai išsaugoti.
Išnagrinėjus literatūrą ir pritaikius
apklausos, lyginamosios šaltinių,
bibliografinės, proveniencinės ir
struktūrinės-tipologinės
analizės
metodus, buvo padarytos išvados,
kad išlikusi ankstyvojo Sąjūdžio
spauda yra dokumentinis kultūros
paveldo objektas, liudijantis lietuvių
tautos ir Lietuvos Respublikos
nepriklausomybės
atkūrimą
ir
tapatumą,
savyje
integruojantis
spaudos ir žurnalistikos istorijos
ypatybes.
Išlikusios
Sąjūdžio
spaudos telkinius, kaip etniniu,

>> Vaida Jankauskaitė ir jos diplomas
už geriausią Lietuvoje apgintą (2012
m.) humanitarinių mokslų magistro
baigiamąjį darbą „Sąjūdžio spaudos
paveldas Lietuvoje“
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Kampas saviems

2013 sausis

Sveiki!
Žiemužė jau po truputį baigia

laikotarpio) baltas popieriaus lapas, į

siautėti. Bet tas siautulys (ypač jo

kurį sudėkime kuo daugiau kūrybinių

pradžia) buvo smagus, netikėtas,
saulėtas

ir

pašventintas

švenčių

laukimu, kurios jau nubildėjo miestų
ir miestelių kalneliais. Ant jų sniego
pluoštai

patyliukais

skaičiuoja

paskutines dienas. Lieka tik džiugūs
prisiminimai,

patalpinti

praeities

skrynioje be užrakto, į kurią sugula
mūsų

įvairiaspalvės

gyvenimo

akimirkos.
> Laikraščio „Šviesa” korespondentė
Gintarė Mikėnaitė

darbų,

darbinių

ar

asmeninio

gyvenimo ilgalaikių (o gal net amžinų)
projektų, sėkmingų sesijos įvertinimų,
šiltų dienų ir jaukių vakarų su
draugais, artimaisiais. Nepamirškime
nieko, kas yra neatskiriama Jūsų
dalis, nes tai daro įtaką mūsų, kaip
asmenybių, formavimuisi, augimui,
gyvenimo suvokimui.

Sausis – naujas 2013-ųjų metų
(ir kiekvieno iš mūsų naujo gyvenimo

Jūsų Gintarė

BENDRADARBIAUJA AMERIKOS IR LIETUVOS
JAUNIEJI
Prof. dr. Irena Zaleskienė
Studentė Rasa Žiburytė

ir jaunimo kultūros apraiškomis.
Ilgamečiai projekto partneriai yra
ir Elektrėnų „Versmės“, Vilniaus
„Gabijos“, Radviliškio Lizdeikos
gimnazijų ir Mažeikių „Ventos“
pagrindinių mokyklų ir įvairių JAV
vidurinių mokyklų mokiniai.
Naudinga partnerystė ir jos
perspektyvos
Tarptautinėje
studentų
ir
moksleivių vaizdo konferencijoje buvo
numatyta aptarti nemažai aspektų,
susijusių su švietimo (ypač domimasi
istorijos pedagogų ruošimu ir istorijos
mokytojo
darbu),
demokratijos,
kultūros
klausimais.
Tvarkant
technines problemas, buvo smagu
žvelgti į nepažįstamus veidus ir matyti
tokį pat jaudulį, koks atsispindėjo,
matyt, ir mūsų veiduose – laukimą
ir nekantravimą, ar viskas pavyks
taip, kaip tikimasi, ar užsimegs šiltas
bendravimas per tūkstančių kilometrų
atstumą. Taip! Mums pavyko.

Konferencija
buvo
daugiau
orientuota į moksleivių pozicijų
išsakymą, tačiau mūsų studentai taip
pat neliko abejingi ir aktyviai įsitraukė
į vykstančias diskusijas, išsakė savo
idėjas ir domėjosi JAV studentų
gyvenimu, studijomis. Bendraujant
be galo įdomu jausti ir suvokti esamus
kultūrinius skirtumus ir, žinoma,
širdį džiugina rasti panašumai. Dėl
išsiplėtojusių diskusijų ne visi numatyti
aspektai buvo aptarti, tačiau nebuvo
matyti nusivylusių veidų, o kurgi bus
– ne tik sužinojome naujų dalykų,
bet ir mūsų tarptautinį internetinį
bendravimą pagyvinome tiesioginiu
ryšiu! Neaptarti klausimai nesukėlė
problemų. Jie tapo paskata organizuoti
dar vieną vaizdo konferenciją (šį kartą
skiriamą tik studentams).
Tikimės, kad po šios vaizdo
konferencijos ypač sustiprės studentų
virtualusis bendradarbiavimas, nes
tam yra parengta speciali internetinė
erdvė „Discussion Board“. Pavasario
semestro metu būsimieji socialiniai
pedagogai ir pradinių klasių mokytojai
integruos šią veiklą į studijų procesą.

> Būsimieji istorijos mokytojai Emilija Astrauskaitė, Rasa Klimavičiūtė, Rasa
Žiburytė, Liudvikas Jaskūnas klausosi JAV ambasados atstovo Jonathan M.
Berger sveikinimo kalbos

> Amerikos komanda kaip visada
yra aktyvi vaizdo konferencijos
dalyvė

JAV ambasadoje Vilniuje įvyko
Tarptautinė studentų ir moksleivių
vaizdo konferencija
SKI Socialinio ugdymo katedra,
bendradarbiaudama su Pilietinės
edukacijos centru, jau kelerius metai
vykdo Amerikos ir Lietuvos jaunimo
partnerystės projektą „Pilietinių
ir demokratinių vertybių sklaida“
(Projekto vadovė prof. dr. Irena
Zaleskienė). Projekte, kurį remia ir
visapusiškai skatina JAV ambasada
Vilniuje,
dalyvauja
būsimieji
socialiniai pedagogai, istorikai
ir pradinių klasių mokytojai. Jie
kartu su Naujojo Džersio (New
Jersey) Seton Hall universiteto
studentais ugdo deliberatyviąsias
kompetencijas, keičiasi mokytojų
rengimo patirtimi, domisi abiejų
šalių politinio gyvenimo įvykiais

JAUKUS SUSITIKIMAS SU
JURGOS IVANAUSKAITĖS
ANGELAIS
Nerijus Žeronas
III kurso LF studentas

Vieną žiemos popietę lituanistų
grupė kartu su prodekanais Žydrone
Kolevinskiene, Dainiumi Vaitiekūnu
ir mylima dėstytoja rašytoja Vanda
Juknaite rinkosi Jurgos Ivanauskaitės
skvere prie didelio katino. Mus pasitiko
rašytojos J. Ivanauskaitės mama
Ingrida Korsakaitė. Ji papasakojo
svečiams, kad po J. Ivanauskaitės
mirties jos draugams kilo mintis prie
rašytojos namų įkurti skverelį. Idėja
buvo įgyvendinta per ketvirtąsias
rašytojos mirties metines. Dar po metų
jame įkurtas didelis katinas (rašytoja
mylėjo kates). Jo skulptorė – Ksenija
Jaroševaitė.
Pabuvę skverelyje, visi nuėjome
į namus, kuriuose gyveno rašytoja.
Lituanistus iš karto sužavėjo buto
interjeras, kuriame – labai daug
detalių, daiktų, J. Ivanauskaitės pieštų
paveikslų, knygų. Savo viešnagę
studentai pradėjo skaitymais. LF
draugijos „Literatų arka“ nariai skaitė
rašytojos mėgstamas poezijos ir
prozos tekstų ištraukas. „Buvo labai
sunku išsirinkti, ką skaityti. Ypač iš
knygos „Viršvalandžiai“. Norėjosi
skaityti beveik viską, tačiau išsirinkau
tekstą „Tyla“, kuris man – arčiausiai
širdies,“ – kalbėjo studentė Birutė
Grašytė.
I. Korsakaitė pasakojo, kad J.
Ivanauskaitė baigė studijas Dailės
akademijoje, tačiau rašymas nugalėjo
dailę. Visgi rašytoja jos nepamiršo.
Laisvu laiku piešdavo paveikslus.
Rašytoja stengdavosi, kad namai
būtų dailūs (namų sienas puošia
paveikslai). Jurga nuo pat mažens
daug piešė ir skaitė knygas. Dėstytoja
V. Juknaitė studentams parodė ir
išpuoštus buto radiatorius. Beje, šią
vasarą Šventojoje (pramogų centre
„Titanike“) surengta J. Ivanauskaitės
dailės paroda. Taip pat jos darbus buvo
galima išvysti Jonavoje, Šiauliuose ir
Švedijoje. Dailės darbai buvo sukurti
grupės „The Beatles“ tematika, ypač
akcentuojamas šios grupės lyderis
Džonas Lenonas. Darbai – rytų

tematikos. Svečiai išvydo darbą,
kuriame pavaizduotas erelis (Dž.
Lenonas) ir aplink jį – rytų tautybės
žmogeliai.
Taip pat
rašytojos mama
papasakojo, kad Jurga savo kūrinius
slėpdavo. Todėl jai buvo staigmena,
kai dukra atnešė savo pirmąją knygą
su autografu ir ją įteikė. Kai Jurga rašė
knygą „Miegančių drugelių tvirtovė“,
mama labai prašė dukros atskleisti
knygos pavadinimą ir turinį. Mama
buvo sunerimusi, nes galvojo, kad vėl
kils skandalas Lietuvoje (kaip buvo
nutikę su knyga „Ragana ir lietus“).
Studentė Birutė paklausė, ką Jurgos
mama mano apie garsaus režisieriaus
A. Puipos filmus „Nuodėmės
užkalbėjimas“ ir „Miegančių drugelių
tvirtovė“. I. Korsakaitė atsakė:
„Pastarasis filmas – labai nutolęs
nuo knygos. Tačiau čia jau yra A.
Puipos teisė kurti savaip. Dėl filmo
„Nuodėmės užkalbėjimas“ buvo labai
dramatiška istorija. Iš pradžių Jurga
labai pyko ant režisieriaus, kai jis
jai atsiuntė filmą. Tuo metu ji buvo
Švedijoje. Tačiau sugrįžusi į Lietuvą
Jurga pamatė filmą ir jai patiko. O
filme „Miegančių drugelių tvirtovė“
yra neatitikimų su tibetiečiu. Filme jis
yra daugiau kinas, o ne tibetietis“.
Susitikimo pabaigoje Jurgos
mama Ingrida parodė Angelo rūbą
(suknelę), skirtą Jurgos draugei
– dėstytojai Vandai Juknaitei,
kuri grąžino padovanotą, Jurgos
sukurtomis maldomis aprašinėtą
staltiesę. Dėstytojos V. Juknaitės
paraginti, studentai perskaitė po
maldelę iš knygos „Angelo rūbas“.
Iš rašytojos Jurgos Ivanauskaitės
namų išėjome tylėdami, susimąstę.
Po susitikimo pakalbinta II kurso
lituanistikos studentė (didelė rašytojos
gerbėja) Irma Kungytė pasakė:
„Jurgos Ivanauskaitės bute buvo
galima pajausti šiek tiek pačios
rašytojos auros, bent akies krašteliu
pamatyti, kaip ji gyveno, kokia
literatūra puikavosi jos knygų
lentynoje, gyvai tapytus paveikslus.
Juk apie žmogų daug ką pasako jo
namai“.

LINKSMAI PAŽYMĖJOME SAVO PROFESINĘ ŠVENTĘ
Greta Ališauskaitė
SKI Studentų atstovybės narė
Ryškios rankytės, informuojančios
universiteto bendruomenę apie kolegų
šventę, buvo dalinamos nuo ankstaus
ryto.
Iškilmingai dviejų dienų šventę
atidarė SKI instituto direktorius doc.
dr. Renaldas Čiužas, SKI Studentų
atstovybės
pirmininkė
Vaida
Andriušaitytė. Lyrinėmis dainomis
ir muzika rytą praskaidrino II kurso
studentė Simona Spudytė. Šventės
dalyvius sveikino katedrų vedėjos I.
Zaleskienė, Violeta Vaicekauskienė
ir universiteto Studentų atstovybės
viceprezidentas Tomas Tarasevičius.
Staigmenos susirinkusiems į atidarymą
tęsėsi toliau – svečiams ir dalyviams
buvo įteikti kryžiažodžiai. Pirmieji
išsprendusieji apdovanoti prizais.
Po
pietų
žurnalistikos
specializacijos
studentai
pristatė
dokumentinį filmą „Aukštadvario
kronika“ ir akademinio jaunimo
laikraščio „Magister vitae“ priedą
„Navininkai“ (Nr. 7), kurie buvo
sukurti tradicinėje – jau septintoje –
vaikų vasaros stovykloje „Žurnalistika
jauniems 2012“ Aukštadvaryje. Viena

šios stovyklos ypatybių – savanoriai iš
kitų šalies aukštųjų mokyklų. Studentai
ir jų auklėtiniai mokėsi vieni iš kitų.
Į jaunųjų žurnalistų vasaros darbų
pristatymą rinkosi ne tik universiteto
bendruomenė, bet ir svečiai – Trakų
rajono savivaldybės jaunimo reikalų
kuratorė ir laikraščio „Navininkai“
vyriausioji redaktorė Evelina Kislych
bei Gedimino štabo bataliono skyriaus
viršininkas Egidijus Taroza.
Pavakare šventės dalyviai persikėlė
į sporto salę, kad dalyvautų estafetėse,
kuriose varžėsi I–III kursų studentų
komandos. „Juokas pro ašaras“ – taip
buvo galima apibūdinti studentų
originalumą ir estafetės akimirkas.
Visgi nebuvo nei sužeistų, nei
nuskriaustų – nugalėjo draugystė! O
atlygis už puikias varžybas – instituto
direktoriaus dovanotas tortas.
Antroji diena džiugino ne ką
menkesniais renginiais. Pavyzdžiui,
„laimės šuliniu“, iš kurio buvo
traukiami
įdomūs
faktai
apie
universitetą ir studentus, pasaulio
margumynus. Užduoties „Kaip save
įsivaizduoji po 10 metų...“ pakabinti
atsakymai domino ne tik ten
rašiusius, bet ir praeivius. Juk įdomu,
kaip žmonės save vertina, kokioje

visuomenėje gyvensime po dešimties
metų. Taip pat karšta arbata ir
sausainiais buvo stengiamasi sušildyti
universiteto bendruomenę.
Atviros paskaitos su dr. Sigita
Burvyte metu didžiausias netikėtumas
buvo mokslų daktarės sūnaus ir jo
partnerės pramoginių šokių numeriai.
„Pozityviosios tėvystės skatinimo“
paskaita
aktualumu
nenusileido
nei vienam iš buvusių „renginukų“.
Socialinio darbo katedros vedėja prof.
dr. Violeta Vaidekauskienė šventės
atidaryme pasakė: „<...> daugiau
tokių švenčių ir linksmų akimirkų, nes
kartais pamirštama, kad akademinę
bendruomenę gali vienyti ne tik
mokslo siekimas, bet ir malonumas
būti drauge“. Vakarinėje šventės dalyje,
vykusioje
„Brodvėjus‘pub“,
visus
linksmino naujas lietuviško rokenrolo,
skaidrios muzikos pliūpsnis, t. y. grupė
„Basi“ ir ne ką mažiau šaunesnė Dj
Sun.
Galima apibendrinti, kad tokie
renginiai
suvienija
akademinę
bendruomenę. Stipri bendruomenė –
vieninga bendruomenė.

> Aktyviųjų lituanistų grupelė rašytojos J. Ivanauskaitės bute

> Sporto varžybų metu. Tradicinis „Soc‘Day“ plakatas

> Atviros paskaitos metu studentus
pramoginiais šokiais nustebino ir
pradžiugino dr. Sigitos Burvytės
sūnus su partnere

> SKI II kurso studentė Simona
Spudytė džiugino kolegas lyrinėmis
dainomis

Kampas saviems

ŠVIESIOSIOS ANSAMBLIO DIENOS
Indrė Žymančiūtė
Taip gera dar pabūti...
2012 metų gruodžio mėnesį
universitetas skambėjo nuo dainų
ir šokių, skirtų garbaus amžiaus
sulaukusio Vaclovo Paukštės garbei.
LEU dainų ir šokių ansamblis
,,Šviesa“
dėkojo
vadovui
už
atsidavimą,
ansamblio
veiklos

>> Vaclovas Paukštė

puoselėjimą. Ir, žinoma, už tai, kad
dvidešimt šešerius metus buvo šio
ansamblio choreografas.
Kad ir kaip buvo gaila atsisveikinti
su vadovu, paliekančiu šį darbą,
veidus puošė šypsenos, prisimenant
daug gražių akimirkų iš kelionių ir
koncertų. Jo pasveikinti susirinko
buvę dainų ir šokių ansamblio šokėjai,
mokiniai. Šio koncerto žiūrovai
buvo kitokie nei visada. Tai buvo
draugai, bendraminčiai, buvę ir esami
kolektyvo nariai. Todėl, kaip teigė
atlikėjai, prieš išeinant į sceną, jaudulys
širdį virpino labiau nei įprastai. Į
koncertą susirinkusieji turėjo galimybę
pažiūrėti nuotraukų iš vadovo
gyvenimo nuo pat darbo pradžios
,,Šviesoje“ iki dabar. Šias prisiminimų
akimirkas komentavo pats V. Paukštė
(su tam tikru humoro prieskoniu).
Atsisveikindami su vadovu, studentai
jį nuo scenos palydėjo dėkingumą
simbolizuojančiais aplodismentais.

Ten, kur mūsų namai
Tą dieną ,,šviesiečiai“ dalyvavo
2014-ųjų metų Lietuvos dainų šventės
„Čia – mano namai“ Ansamblių
vakaro vadovų seminare. Jame
buvo pasakytas šventės repertuaras.
Ansamblis „Šviesa“ demonstravo 3
kūrinius (2 dainas ir šokį) iš būsimos
šventės repertuaro. Seminaro metu
vadovai diskutavo, kaip dar būtų
galima atlikti vieną ar kitą dainą,
dalijo patarimus orkestrui, choristams,
šokėjams. Diskutavo tautinių rūbų
įsigijimo
klausimais.
Šventėje
kolektyvai
atstovaus
įvairiems
Lietuvos regionams, todėl Ansamblių
vakaro meno vadovė Leokadija
Dabužinskaitė labai pageidavo, kad
dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“,
turėdamas dzūkiškus, suvalkietiškus
kostiumus, dar įsigytų ir žemaitiškus.
Na, o gruodžio pabaigoje ,,Šviesa“
turėjo paskutinį savo pasirodymą 2012
metais. Tądien LEU vyko studentų
šventė.

ŠVENTINIO GROŽIO PUOSELĖTOJOS
Technologijų
pedagogikos
specialybės studentai nestokojo idėjų
dekoruodami universiteto patalpas.
Jie papuošė ne tik Technologijų ir
technologinio ugdymo katedros,
galerijos „Verdenė“ erdves, bet ir
entuziastingai dalyvavo dekoruojant
universiteto aktų salę. Savo jėgas
išbandyti (puošiant labai dideles
erdves) panoro studentai beveik iš visų
kursų.
Suburta
kompetentingų,
bendradarbiaujančių
studentų
komanda.
Studijuodami
apie
konstrukcines medžiagas (fitodizaino
sritį) ir ekologinę kūrybą, studentai
įgijo pagrindus, kurie reikalingi
tokiam projektui. Skelbėme idėjų
konkursą, įgyvendinome Rigitos
Ušackaitės (technologijų pedagogika,
ištęstinės studijos, II kursas), Renatos
Jučepienės ir Nijolės Kutkienės
(technologijų edukologija, ištęstinės
studijos, V kursas), Brigitos Vainorytės
(technologijų edukologija, I kursas,
magistrantė) idėjas. Renata Jučepienė
mums pagelbėjo ne tik kaip kūrybiška
studentė, bet ir kaip profesionalė. Buvo
naudingos jos įgytos (neformaliuoju
būdu) kompetencijos. R. Jučepienė –
interjero salono „Dorado“ dekoratorė,
todėl jos patirtis ir geranoriškumas
mums labai padėjo. Brigita Vainorytė į
šį projektą įtraukė ir Salomėjos Nėries
gimnazijos mokinius, kurie kūrė
sniego gniūžtes iš šilkinio popieriaus.
Šiais metais scenoje vyravo

>> Žiemos puošmenos

balta spalva: baltas apsnigtas miškas,
balti šventę skelbiantys varpai, balti
Kalėdų senio batai, sniego gniūžtės,
apšerkšnijusios gėlės. Dekoracijas
gaminome pačios, ieškojome idėjų
floristiniuose žurnaluose, seminaruose,
parodose. Naudojome šilkinį popierių,
sinteponą, daržo plėvelę ir kitas buityje
naudojamas medžiagas. Kai kurios
iš jų buvo panaudotos pakartotinai.
Kūrybiškumą pažadino aktų salės
erdvės dydis, gražiausių metų švenčių
nuotaika,
pasitikėjimas
mumis.
Turėjome erdvę kūrybai išreikšti,
originalioms idėjoms įgyvendinti.
Būsimoms mokytojoms tai buvo gera
pamoka. Juk kiekvienoje ugdymo
įstaigoje yra aktų salė, kurioje
pristatomi įvairiausi projektai.
Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą,
prireikė kolegų palaikymo, technologijų
pedagogiką studijuojančių II ir IV
kurso studentų rankų. Dėkojame
visiems prisidėjusiems prie Kalėdinės
nuotaikos kūrimo. Tikimės, kad
šventiniams renginiams sukūrėme
tinkamą atmosferą...
Studentų atsiliepimai
Renata Jučepienė (profesionali
„Dorado“ dekoratorė) apie aktų salės
dekorą:
Tinkamai papuošti aktų salę –
atsakingas ne vienos valandos darbas.
Dekoracijos turi būti stilingos ir
pritaikytos vietos interjerui. Tačiau
gyvenimas taip greitai bėga, ir
pasidžiaugti dekoracijomis, sukurta

MŪSŲ MAŽIEJI STEBUKLAI
Į šią priešmokyklinio amžiaus
vaikų parodėlę buvo kviečiami visi,
kurie norėjo prisiminti savo vaikystę,
galbūt seniai pamirštas svajones ir, be
abejo, tikėjimą stebuklais! Kiekvienas
vyresnis žmogus, atėjęs apžiūrėti
darbelių, turėjo galimybę artimiau
pažinti ir suvokti šiuolaikinio vaiko
vidinį pasaulį, jo mąstyseną.
Pavadinimas „Aš ir mano
stebuklas“
buvo
parinktas
neatsitiktinai. Juk iš tiesų kiekvienam
įdomu sužinoti, kas rūpi, atrodo
stebuklinga
mažiesiems
mūsų
draugams. O kartu mes, suaugusieji,
patys galėjome pamąstyti, ką dabar
savo gyvenime laikome stebuklu,
prisiminti save tokius, kokius
įsivaizdavome esant vaikystėje, o tą
prisiminimą palyginti su dabartimi.
Juk žmogaus tobulėjimo procesas taip
pat yra nuostabus stebuklas, kurio
dažnai nevertiname.

Žvelgdami į vaikų bandymus
pavaizduoti save, mes stebėjome, ką
darbai mums atskleidė apie mažylio
asmenybę ir charakterį, jo aplinką,
artimuosius, šeimą. Taip pat galėjome
bandyti nuspręsti, kas mažiesiems
kūrėjams patinka, kas juos domina,
daro įtaką. Pavaizduotas stebuklas
nusakė ir vaiko vertybių suvokimą bei,
žinoma, norus ir troškimus.
Paroda buvo sudaryta iš dviejų
skirtingų darbelių tipų: A4 formato
lapų, ant kurių atlikti tapybos darbai
guašu
(stebuklai),
plokštuminės
figūros iš popieriaus, kurios vaizdavo
žmogeliukus (pačius vaikus). Figūros
originaliai dekoruotos piešiniais ir
ornamentais, kurie buvo atlikti su
flomasteriais, spalvotais pieštukais,
vaškinėmis kreidelėmis.
Kiekvienas
darbas
buvo
netikėtas ir kartu paprastas, kartais
sukeliantis juoką, kartais priverčiantis
susimąstyti. Tikimės, kad parodėlė
jums buvo įdomi.

>> Mažųjų darbeliai

>> Darbeliais
lankytojai

Barbora Baušytė

grožėjosi

parodėlės

SKI PIRMAKURSIAI
PAGERBIA MAIRONĮ

>> Dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ pasirodymo akimirkos

Lekt. Inga Kepalienė
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nuotaika kartais nelieka laiko. Mūsų
galimybės leidžia prie to prisiliesti
labai trumpai... Studentų sukurtos
šventinės
dekoracijos,
padarytos
eglės įnešė miško motyvų nuotaikos,
pakabinti šventiniai varpai suteikė
erdvei lengvumo. Dekoruojant patalpas
svarbi ir materialinė pusė, kad laikinai
puošybai būtų išleista kuo mažiau, o
gautas rezultatas būtų džiuginantis,
originalus.
Žinoma,
lengviausia
prisipirkti pagamintų dekoracijų, bet
džiugu, kai patys studentai padeda
puošti ir įgyvendina savo idėjas. Juk
šventės laukimas irgi yra šventė, o
sukurtos dekoracijos išsaugo ne vieną
eglutę, pabudina kūrybiškumą, sukuria
nuotaiką
bendradarbiaujančioje
grupėje.
Milda
Leščinskytė
(padėjusi
dekoruoti studentė):
Dekoruojant salę išmokau ir
sužinojau daug naudingų dalykų: ne
viskas, kas blizga, brangu, reiškia, kad
gražu... Pasisėmiau daug kūrybinių
minčių, kurias tikiuosi panaudoti
kitąmet per Kalėdų laikotarpį. Taip
pat pamačiau, kiek daug gali duoti
tinkamas apšvietimas, kaip galima
juo pasinaudoti ir išryškinti reikiamus
dalykus... Išmokau daryti „sniego
gniūžtes“ iš namuose esančių statybinių
atliekų. O iš pakavimo priemonių
(putplastis, daržo plėvelė, porolonas ir
grindų paklotas) pagaminau nuostabių
dekoracijų, kurias pagyvinau gamtos
grožybėmis.

Silvija Čemerkaitė
Vilniaus Emilijos Pliaterytės
pagrindinė mokykla, įkurta 2002
metais, 2011-aisiais tapo progimnazija.
Joje mokosi apie aštuonis šimtus
1–8 klasių mokinių. Mokykla yra
vaizdingame Neries slėnyje, atokiai
nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų,
medžių ir gėlynų apsuptyje.
Prieš dvejus metus išorės
audito specialistai pažymėjo, kad
mokykloje ypač šilti ir pagarbūs
tarpusavio bendruomenės santykiai,
gera mokinių mokymosi motyvacija.
Mokyklai gerai sekasi įgyvendinti
misijoje suformuluotą siekį, t. y.
skatinti dvasingą kiekvieno mokinio
saviraišką,
propaguoti
sveiką
gyvenseną ir kultūringą laisvalaikį.
Mes, Socialinės komunikacijos
instituto, socialinės pedagogikos I
kurso studentai, taip pat turėjome
nuostabią galimybę aplankyti šią
progimnaziją. Apsilankymo priežastis
– etiudas apie Maironį.
Renginiui ruošėmės iš anksto,
vadovaujami
Etninių
renginių
disciplinos dėstytojo doc. dr. Egidijaus
Mažinto. Jis mums dalino patarimus ir
padėjo išspręsti iškilusius sunkumus.
Turėjome paruošę tris atskirus etiudus,
bet nusprendėme viską sujungti į
vieną puikų pasirodymą. Vadove
išsirinkome artistiškąją kolegę Austę
ir visi jos klausėme lyg mamos, todėl
ir sukūrėme tikrai originalų ir įdomų
etiudą.
Išaušus sutartai dienai, jautėsi
šiek tiek įtampos. Surengėme
generalinę repeticiją ir visi apsirengę
juodais scenos drabužiais išvykome
į svečius. Vos įžengę į progimnaziją,

pasijutome labai laukiami. Mokiniai
iš karto mus sutiko su šypsenomis
veiduose,
sveikinosi.
Jautėmės
maloniai pagerbti.
Taip pat turėjome puikią galimybę
pabendrauti su šios progimnazijos
mokytojomis prie puodelio kavos.
Pedagogės pasirodė labai atsidavusios
savo darbui, nuoširdžios. Joms buvo
labai įdomu sužinoti apie mūsų
profesiją, kokius dalykus studijuojame,
kodėl pasirinkome šią profesiją ir
pan. Mokytojos noriai pasakojo apie
savo darbo dieną, mokinius. Tai yra
labai puiki patirtis mums, būsimiems
socialiniams pedagogams.
Iki pasirodymo liko valanda,
paskutiniai brūkštelėjimai mūsų
„paveiksle“, netrukus reikės lipti ant
scenos. Artistų veiduose buvo galima
išvysti lašelį baimės, kruopelę jaudulio
ir begalinį norą pasirodyti. Gęsta
šviesos, įsiviešpatauja tamsa, žiūrovai
nutyla,
prasideda
pasirodymas.
Pirmoji etiudo dalis – improvizuotas
Maironio
eilėraštis
žibintuvėlių
šviesoje. Antroji dalis – kitas Maironio
eilėraštis, lydimas žvakių šviesos.
Uždegama šviesa, pasigirsta garsūs
aplodismentai. Artistai nusilenkia.
Viskas baigta. Studentų veiduose
nebelieka baimės, tik nuoširdžios
šypsenos ir pasitenkinimas, nes jiems
viskas puikiai pavyko.
Po pasirodymo sulaukėme labai
daug pagyrų ir gerų žodžių apie etiudą.
Buvo malonu ir džiugu išgirsti, kad
mokytojams, mokiniams, renginio
svečiams palikome įspūdį. Bet turbūt
labiausiai įstrigo mažos mergytės
žodžiai: „Labai gražiai pasirodėt“. Tai
suvirpina širdį. Juk sakoma, kad vaiko
lūpomis kalba tiesa.

>> Nusilenkiame savo mieliems žiūrovams
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SOCIOLOGINĖS ĮŽVALGOS:BIJOM KO NEŽINOM

2012 m. Lietuvos edukologijos
universitete,
vadovaujant
prof.
habil. dr. Algirdui Gaižučiui,
apgintas magistro darbas „Jaunimo
agresyvumas ir kultūra: Lietuvos
skinhedų atvejis“.
Remiantis parašytu magistro
darbu,
„Sporto
moksle“
(2012/3) išspausdintas straipsnis
„Agresyvumo raiška nacionalistinių
pažiūrų skinhedų ir ekstremalių
futbolo fanų „ultrų“ subkultūrose“.
Taip pat žurnale „Pedagogika“
parengtas
straipsnis
„Jaunimo
agresyvumo vaizdavimas dienraštyje
Lietuvos rytas“ (2011 m.). Lietuvos
sociologų draugijos organizuotame
esė konkurse „Sociologinė vaizduotė.
Tekstai 2011” esė „Nepakantumas
Lietuvos skinhedų subkultūrai“
magistrantų kategorijoje užėmė
antrą vietą. Remiantis parašytu
magistro darbu, buvo skaitomas
pranešimas Nacionalinėje mokslinėje
konferencijoje „Nelygybių Lietuva
2012“. Pranešimas įgavo pavadinimą
„Bijom ko nežinom: skinhedai
Lietuvoje“. Taip pat Lietuvos
skinhedų tematika skaityta paskaita
„Kas yra kas?: Skinhedai Lietuvoje“
(LEU, 2012).
„Šviesos“ interviu: Kaip atsirado
tokia prieštaringa tema?

Jurgita Subačiūtė
Lietuvos socialinių tyrimų centro
sociologijos doktorantė
Visada žavėjausi tais studentais,

>> Skinhedų atributika

>> Tautinio jaunimo eitynės

kurie kryptingai pasirenka temą ir
eina tikslo link. Žino, kodėl pasirinko
būtent vieną ar kitą tyrimo grupę.
Viskas taip tvarkinga, kryptinga ir
tobula. Tiesiog idealus dešimtukas,
be išankstinių dėstytojų siūlymų
keisti temą ar tyrimo kryptį. Laimei,
nepriklausau „tobulųjų“ gretoms,
tai dar yra ko siekti, kur tobulėti,
kuo domėtis. Mano magistro darbo
tema pas mane atėjo spontaniškai,
neapgalvotai,
nemotyvuotai,
be
jokio tikslo ar priežasties, be jokio
paskatinimo, patarimo ar krypties.
Ji tiesiog „nukrito iš dangaus“. Taigi,
vos pasirinkus temą „Jaunimo
agresyvumas ir kultūra”, iškart kilo
klausimas: „Ką tirti?“ Tiesą sakant, net
ilgai negalvojusi, tiesiog spontaniškai
ar dėl noro mesti iššūkį sau pačiai,
tyrimo objektu pasirinkau visiškai man
iki tol nepažįstamą, visiškai svetimą
subkultūrą – skinhedus, kuriuos įprasta
vadinti skustagalviais.
Kodėl „iš dangaus nukrito“
būtent skinhedai? Kaip magistrantės
kelyje atsirado mokslinis vadovas
akademikas Algirdas Gaižutis?
Iš pradžių norėjau rašyti religine
tematika, tačiau mane dominančią
temą
nagrinėjantys
dėstytojai
buvo užimti, t. y. turėjo atitinkamą
rengiamų studentų skaičių. Laikas
beviltiškai spaudė. Reikėjo sutvarkyti
formalumus, patvirtinančius temą
ir jos vadovą. Deja, neturėjau nei
vadovo, nei temos. Sąraše buvo
likusios pora prof. habil. dr. Algirdo
Gaižučio siūlomų temų, kurios

buvo orientuotos į kultūros, elito,
jaunimo tyrimus. Akys sustojo ties
tema: „Jaunimo agresyvumas ir
kultūra“. Eidama į pirmąjį susitikimą
su prof. A. Gaižučiu, buvau apimta
natūralaus jaudulio. Galvojau, kad
jis, kaip rektorius, bus labai užimtas
ir neras man laiko. Bet, mano sėkmei
– viskas atvirkščiai. Profesorius iškart
pasirodė labai pozityvus, malonus,
su paprastu studentu kalbantis kaip
„lygus su lygiu“ ir visada, nors ir
labiausiai užimtas, bet randantis laiko
konsultacijai, labai motyvuojantis
dirbti. Taigi, vos pasirinkusi temą
„Jaunimo agresyvumas ir kultūra”,
rektoriaus kabinete išgirdau klausimą:
„Ką tirsite, Jurgita?“
Skinhedo sąvoka man, kaip ir visai
žiniasklaidos paveiktai visuomenei,
asocijavosi su agresyvumu, todėl
ir leptelėjau, kad tirsiu būtent šią
grupę, nors visiškai neturėjau
supratimo, kaip prieisiu prie skinhedų
subkultūros dalyvių, kaip gausiu
interviu ir įvykdysiu tyrimą. Bet ta
nežinia, tiesą sakant, mane dar labiau
skatino siekti tikslo ir eiti į priekį.
Informacijos paieškos prasidėjo nuo
Google naršyklėje įvestos sąvokos
skinheads. Žinojau, kad reikės parašyti
ne tik teorinę, bet ir atlikti praktinę
dalį – pusiau struktūrizuotus interviu
su Lietuvos skinhedų subkultūros
dalyviais – iškart ėmiausi veiksmo.
Pirmiausia susisiekiau su dviem
studentais, kurie buvo apgynę darbus
skinhedų tematika. Didelę sėkmę
atnešė vėlgi atsitiktinė pažintis
su tautinėse Kovo 11 eitynėse
dalyvaujančiu politiku. Ši pažintis
uždegė žalią šviesą prieigai prie vieno
iš šių eitynių organizatorių. O su jo
pagalba ir prie eitynėse dalyvaujančių
Kovo 11 eitynių pradininkų – Lietuvos
skinhedų subkultūros dalyvių.
Viename eilėraštyje poetė S.
Nėris rašė: „Iš kur mergaitei tiek
drąsos, tiek valios geležinės...“
Į pirmąjį interviu su skinhedais
eiti labai bijojau. Drebėjo ir balsas, ir
rankos. Tiesą sakant, nenorėjau likti
su jais viena ir labai džiaugiausi, kad
šalia buvo Ričardas Čekutis – dar
vienas iš pagrindinių Kovo 11 eitynių
organizatorių. Esu jam labai dėkinga.
Jaudinausi. Bet vos tik atėjo pirmasis
besišypsantis
respondentas,
aš
kažkaip pasimečiau... Mano susidaryti
stereotipai buvo visiškai kitokie...
Laukiau, rodos, kažkokios agresyvios
pabaisos, o atėjo toks paprastas
jaunuolis. Visi kiti interviu su
skinhedais vyko tiesiog puikiai. Galiu
pasakyti, kad tai buvo pats geriausias,
įdomiausias tyrimo laikas. Ir apskritai
vienas iš įdomiausių mano gyvenimo
etapų. Bendraudama su jais, jaučiausi
labai laisvai ir gerai, visi interviu buvo
sklandūs. Jiems pasibaigus, visada
dar padiskutuodavome įvairiomis
temomis. Dažniausiai klausydavausi
pasakojimų apie Lietuvos istoriją,
partizanus ir pan. Tai praplėtė mano
žinias ir kartu stebino, iš kur tie jauni
žmonės taip gerai moka istoriją.
Prašome pristatyti keletą tyrimo
išvadų
Apžvelgus užsienio sociologų (J. S.
Clarke; B. Orfali; S. Burkhard, K. Kerle
ir kt.) darbus skinhedų subkultūros

tematika, šiai subkultūrai taikomus
bruožus, pastebėjau, kad nė vienas iš
jų skinhedams nepriskiria patriotizmo
aspekto.
Tačiau,
analizuodama
Lietuvos skinhedų subkultūrą, jos idėją,
pasirinkimo kryptį, supratau, kad
pagrindinis matas, lemiantis Lietuvos
skinhedų subkultūros pasirinkimą, yra
patriotizmas. Patriotiškumo raiškai
būtina priskirti Lietuvos skinhedų
nešiojamus simbolius, t. y. Lietuvos
vėliavą, Gediminaičių stulpus, Vytį,
baltišką svastiką. Taip pat patriotinių
neformalių
renginių,
eitynių
organizavimą Sausio 13, Vasario 16,
Kovo 11 dienomis. Kalbant apie tautinę
simboliką, skinhedų subkultūros
dalyviai nešioja baltišką svastiką. Nors
ji dėl šio simbolio prasmės nežinojimo
aplinkiniams kelia įvairias „hitlerines“
asociacijas.
Atliekant tyrimą, teko domėtis ir
simbolių prasme. Ypač įsiminė žymaus
prancūzų tradicionalisto Réne Genon’o
(1886–1951) straipsnis „L’idée du centre
dans les Traditions antiques“ („Centro
idėja senosiose antikos tradicijose“),
kuriame rašoma: „Saulės ir centro
idėja visada buvo svarbi senovės
Antikos tradicijose, ji simbolizavo
gyvybės tęstinumą Lietuvoje ir Kuršių
žemėse, valstiečiai braižo šį ženklą
ant savo namų. Suprantama, jie jau
nežino pirminės jo reikšmės ir svastiką
vertina tik kaip nuo blogio apsaugantį
talismaną. Bet ypač įdomu yra tai, kad
šis ženklas vadinamas sanskritiškuoju
žodžiu svastika“. Lietuvos skinhedų
patriotizmas atsispindi ne tik
simbolikoje, bet ir politinėse
pažiūrose. Ypač akcentuojamas dar
Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus
laikais iškeltame šūkyje „Lietuva –
lietuviams“. Sunku patikėti, tačiau
šis šūkis Lietuvoje įgauna radikalią
prasmę, nors tyrimas parodė, kad
patys skinhedai šiuo šūkiu pagerbia
didvyrius, iškovojusius Lietuvai
laisvę, patriotus, mylinčius Lietuvą.
Net nesvarbu, kokios jie tautybės
bebūtų.
Sociologinis tyrimas atskleidė,
kad didelės įtakos Lietuvos skinhedų
įvaizdžio formavimuisi turi ne
tiesioginė patirtis, susidūrimas ar
bendravimas su jais, o žiniasklaida, iš
kurios visuomenė perima informaciją.
Lietuvos skinhedai – „antisisteminis“
judėjimas vien dėl to, kad jų subkultūra
labai skiriasi nuo to išlepusio, nuolat
prisitaikančio, globalizacijos paveikto,
nuolat
„vartojančio“,
pasroviui
plaukiančio šiuolaikinio jaunimo.
Žiniasklaida kalba apie skinhedus iš
anksto primesdama jiems neigiamą
atspalvį. Kalba apie „juos“, bet ne „su
jais“. Kodėl? Todėl, kad žiniasklaida yra
sistemos vergė. Ji niekada pozityviai
nevaizduos tų, kurie yra už sistemos
ribų.
Lietuvos skinhedų subkultūros
dalyviai išsiskiria savo agresyvia
apranga. Gal tai šiek tiek gąsdina
visuomenę? Bet vėlgi ši subkultūra
savo apranga demonstruoja ne stilių,
o savo protestą prieš valstybinių
švenčių „pardavimą“ valdžiai, prieš
neribotus ir nestabdomus emigracijos
ir imigracijos procesus, prieš senovės
lietuvių papročių transformavimą,
prieš dešimtmetį ar daugiau Lietuvoje

gyvenančius, bet taip ir neprabylančius
lietuviškai…
Kalbant
apie
prieštaringai
vertinamą šūkį „Lietuva – lietuviams“,
tai tokio pobūdžio šūkiai egzistuoja
ir kitose šalyse (Vokietijoje, Rusijoje,
Prancūzijoje). Šūkis „France aux
français“ (Prancūzija – prancūzams)
netgi buvo naudojamas prancūzų
dešiniųjų pažiūrų politiko Jean
Will Marie le Pen‘o rinkiminėje
kampanijoje. Vertinant dabartinę
situaciją, kai laisvoje Lietuvoje yra
draudžiamos organizuoti Kovo 11
eitynės, nyksta tradicinės šeimos
vertybės, didėja emigracija ir visiškai
pamirštamas patriotizmas, galime
kelti sau daugelį klausimų: ar verta
atsisakyti to patriotinio, kad ir
radikalaus jaunimo? Ar verta drausti
patriotinius renginius? Kodėl visi
postringauja apie skinhedus, bet
nekalba su jais pačiais, neklausia jų
nuomonės, o perša iš anksto negatyvų,
neobjektyvų suvokimą? Kodėl valdžia
mano, kad tik jai priklauso patriotizmo
monopolis? Kodėl nuolat šmeižiami
skinhedai? Ar žemės pardavimas
užsieniečiams yra gėris? Ar ES pašalpų
dalijimas mainais į atsisakymą dirbti
Lietuvoje yra patriotizmas?
Atliktu
sociologiniu
tyrimu
Lietuvos
skinhedų
subkultūros
tematika buvo siekiama išsklaidyti
stereotipinį visuomenės požiūrį į šią
neformalią jaunimo grupę. Pažiūrėti
kritiškai į jų tariamą ar esamą
agresyvumą. Tyrimas parodė, kad
analizuojamos subkultūros nariai
yra normalūs, stiprias vertybines
orientacijas ir nuostatas turintys
jaunuoliai. Pasirinkta neformali grupė
jiems ne tik laisvalaikio leidimo, bet
ir gyvenimo būdas. Subkultūroje
dominuojančios
vertybės,
susiformavusios pažiūros ar nuostatos
– neatsiejamos nuo kasdieninio
gyvenimo.
Tiriamosios jaunimo grupės
turi agresyvumo požymių, dažnai
pasireiškiančių
militaristiniu
aprangos stiliumi, nacionalistinėmis
pažiūromis, atviru savo nuomonės
gynimu. Tiriamųjų agresija pasireiškia
visuomenės ir subkultūros normų
sankirtoje, ji gali būti priemonė tikslui
pasiekti. Tačiau skinhedų subkultūros
dalyviai
smerkia
nusikalstamą
elgesį, o už tam tikrus nusižengimus
subkultūros narys gali būti pašalintas
iš jaunimo grupės.
Šis tyrimas nėra neformalaus
jaunimo agresijos matas, tačiau jis
kelia daug aktualių klausimų, susijusių
ne tik su subkultūroms priklausančio
jaunimo
agresyvumu,
bet
ir
supažindinama su jų vertybinėmis
normomis, subkultūros ideologija,
subkultūros pasirinkimo kryptimis.
Ką patartum tiems, kuriems irgi
kažkas „nukristų iš dangaus“?
Norėčiau kiekvienam sociologui
palinkėti: nebijokite pradėti to, ko
visai nežinote, nepažįstate; to, kas yra
prieštaringai vertinama visuomenėje.
Darbas,

savarankiškumas

ir

užsispyrimas, tikslo siekimas atveria
neatrastas pasaulio plotmes, suteikia
drąsos, padeda objektyviai žvelgti į
prieštaringiausius tyrimo objektus.

Sportas

2013 sausis

„NEŽALGIRIS“ VISUS NUGALĖJO
Šarūnas Beivydas
LEU krepšinio turnyras „Kalėdų
taurei“ laimėti netikėtai sulaukė mažai
komandų – tik šešių. „Svečiai“ (SSF II
k.), „Pingvinai“ (SSF I k.), „Nežalgiris“
(SSF IV k.+ SSF magr. I k.),
„Šeimininkai“ (SSF III k.), „Sparta“ (IF
II–III k.), LMTA (svečių komanda).
Komandos varžėsi tik dėl vieno –
„Didžiosios Kalėdų taurės“. Tačiau
turnyre netrūko ir pergalių dideliais
skirtumais. Ir išties atkaklių dvikovų
iki paskutinės rungtynių sekundės.
Dėl III vietos susitiko „Pingvinų“
ir LMTA komandos. Labiau patyrę
svečiai iš LMTA įrodė savo pranašumą
prieš I kurso studentus „Pingvinus“,
nugalėdami juos rezultatu 107:94 ir
iškovodami III vietą.
Finale dėl I vietos susitiko 2011
metų čempionai – „Nežalgiris“ ir
III kurso komanda „Šeimininkai“.
Gaila, tačiau finale atkaklios kovos
nesulaukėme. „Nežalgiris“ užtikrintai
įveikė jaunesnius varžovus rezultatu
104:73.
Nugalėtojų
komandoje
„Nežalgiris“ žaidė Algirdas Palaima
(komandos
kapitonas),
Karolis

Bagdonas, Ernestas Leipus, Justinas
Daškevičius,
Nikolaj
Majevskij,
Aurelijus Visockis, Benas Žvaliauskas,
Donatas
Ratkevičius,
Gytautas
Kievinas, Vilius Šermokas, Kęstutis
Jakštas, Gediminas Bražionis.
Geriausiais
„Kalėdų
taurės“
žaidėjais tapo Gražvydas Balsevičius
(„Pingvinai“), Jonas Špokas (LMTA),
Modestas Krasauskas („Šeimininkai“),
Ernestas
Leipus
(„Nežalgiris“).

Komandą čempionę specialiais prizais
apdovanojo universiteto auklėtinis,
Baltijos krepšinio lygos direktorius,
tarptautinės
kategorijos
teisėjas
Romualdas Brazauskas.
Apdovanojimų
metu
šoko
Lietuvos edukologijos universiteto
sportinės aerobikos rinktinė, Lietuvos
iki 9 metų amžiaus grupės aerobinės
trejeto čempionės ir LPD studentės.

> Komanda nugalėtoja

DAR KARTĄ PRISIMINKIME 2012 M.
Ramūnė Motiejūnaitė
Vadovybė
2012 m. Sporto centre dirbo
šie treneriai: Juozas Žala (rankinis,
mot.), Evaldas Lipinskas (rankinis,
vyr.), Algimantas Šatas ir Rūtenis
Paulauskas (krepšinis, vyr.), Ramūnė
Šidlauskaitė-Venskūnienė (krepšinis,
mot.), Austra Mikelytė ir Rimantas
Mėlinis (lengvoji atletika), Domas
Kudaba (orientavimosi sportas),
Jelena Koroliova (sportinė aerobika),
Vincentas Blauzdys (stalo tenisas),
Renata Šalkuvienė (tinklinis, mot.
ir vyr.), Vladimiras Buzmakovas
(futbolas), Ramūnė Motiejūnaitė ir
Donatas Gražulis (varžybų rengimas
ir kita organizacinė veikla). Sporto
centrui vadovavo Irma Braškienė.
Varžybos. Pergalės
Universiteto studentai šiais mokslo
metais pasiekė įvairių pergalių – jie
tapo ne tik Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentų čempionais, SELL studentų
žaidynių čempionais, prizininkais,
bet ir Lietuvos, Europos, pasaulio
čempionatų,
olimpinių
žaidynių
čempionais ir prizininkais.
XXX
Olimpinės
žaidynės
buvo sėkmingos mūsų universiteto
studentui Aleksandrui Kazakevičiui.
Jis svorio kategorijoje iki 74 kg
iškovojo bronzos medalį. Dviratininkė
Simona Krupeckaitė užėmė VII vietą
keirino rungtyje. LEU pirmakursis
Evaldas Petrauskas (iki 60 kg) bokso
varžybose iškovojo III vietą. Taip pat
jis Europos bokso olimpinių vilčių
čempionate iškovojo sidabro medalį.
Sporto centro specialistė ir trenerė
Ramūnė Motiejūnaitė buvo savanorė
Londono olimpinėse žaidynėse.
Slovėnijoje vykusiame Europos
jaunimo (U–20) krepšinio čempionate
Lietuvos rinktinė iškovojo aukso
medalius. Komandai atstovavo ir mūsų
universiteto SSF I k. studentas Egidijus
Mockevičius.
Puikiai sekėsi mūsų universiteto
baidarių ir kanojų irklavimo atstovui
Ignui Navakauskui, kuris pasaulio
studentų čempionate Kazanėje (Rusija)
iškovojo II vietą.
Jevgenijus Jurut (SSF III k.)
tapo Europos kyokushin karate
vicečempionu. Dabar jis yra vienas iš
geriausių kovotojų Europoje.
Savigynos
imtynių
atstovė,
gamtos mokslų fakulteto studentė
Ieva Mikulionytė Europos suaugusiųjų
ir pasaulio studentų čempionatuose
iškovojo V vietas.
Nesėkmingai 2012 m. prasidėję
mūsų universiteto dviratininkėms,

pasibaigė labai gerai. Europos treko
čempionate, vykusiame Panevėžyje,
LEU studentės iškovojo net penkis visų
prabų medalius. Melburne vykusiame
Pasaulio čempionate tik vieną sidabro
medalį ir kelialapį į olimpines žaidynes
iškovojo
daugkartinė
Lietuvos
čempionė, viena geriausių pasaulio
dviratininkių Simona Krupeckaitė.
Aurelija Gotto iškovojo Europos
jaunimo dziudo taurę.
II pasaulio kurčiųjų lengvosios
atletikos čempionate Toronte Larisa
Voroneckaja
iškovojo
sidabro
(disko metimas) ir bronzos (rutulio
stūmimas) medalius.
Šiais metais puikiai sekėsi mūsų
universiteto vyrų rankinio komandai
„VHC Šviesa”, kuri pirmą kartą
Lietuvos rankinio istorijoje iškovojo
Didžiąją LRT rankinio rankinio taurę.
Šiuolaikinės penkiakovės atstovas
Lukas Kontrimavičius tapo Europos
jaunimo čempionu.
Gražių pergalių ir apdovanojimų
praėjusiais mokslo metais iškovojo
boksininkas Tadas Tamašauskas,
stalo tenisininkai Eglė Stuckytė ir
Audrius Kairys, slidininkai Ingrida
Ardišauskaitė ir Lukas Jakeliūnas,
vandensvydininkas Antonas Sugoniak.
Kovos užsienio arenose
Gegužės 17–20 d. Suomijoje
(Otaniemi – Espoo) vyko XXVII
SELL studentų žaidynės. Šiais metais
mūsų universitetui atstovavo net
24 studentai: futbolo komanda,
lengvaatlečiai, dziudo atstovės ir
plaukikas. Geriausiai sekėsi mūsų
dziudo atstovėms, kurios iškovojo tris
medalius. SELL studentų žaidynių
čempione (svorio kategorijoje iki 48
kg) tapo Austėja Macijauskaitė, kuri
iškovojo ir bronzos medalį (svorio
kategorijoje iki 52 kg). Toje pačioje
svorio kategorijoje iki 52 kg sidabrą
iškovojo Aurelija Gotto.
Mūsų universiteto lengvaatlečiai
taip pat iškovojo gausų medalių
skaičių. Labiausiai pasisekė Rasai
Batulevičiūtei, kuri iškovojo du sidabro
medalius 800 m ir 1500 m distancijose.
Ji nusileido tik sportininkei iš Rygos.
Taip pat LEU lengvaatletės iškovojo
bronzos
medalius
šiaurietiškos
estafetės rungtyje (100x200x300x400
m).
Medalius
iškovojo
Rasa
Batulevičiūtė, Laura Malkevičiūtė, Rita
Bitautaitė ir Julita Žižytė.
Taip pat sidabro medaliu
pasidabino ir SSF magistrantas
Rimantas Mėlinis šuolio į aukštį
rungtyje.
LEU sportininkai dalyvavo I
Europos studentų žaidynėse Ispanijoje.

Mūsų universitetui atstovavo rankinio
ir tinklinio komandos, kurios buvo
tapusios 2011 m. Lietuvos aukštųjų
mokyklų čempionais.
Praėjusiais
mokslo
metais
Lietuvos čempionais tapo 22 LEU
studentai. Buvo iškovoti net 39 aukso
medaliai. Įvairių sporto šakų Lietuvos
rinktinėms atstovavo 60 studentų.
155 LEU studentai dalyvavo 13
sporto šakų Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentų varžybose. Mūsų universiteto
komandos užėmė 3 pirmąsias vietas
(vyrų rankinis, futbolas ir tinklinis).
Aukštųjų mokyklų varžybų čempionais
tapo 24 LEU studentai.
Sportuoja ir dėstytojai
Aktyviai sportavo ir universiteto
dėstytojai. Jau ne vienas dešimtmetis,
kai dėstytojos ir darbuotojos lanko
aerobikos užsiėmimus (vadovė prof.
Sniegina Poteliūnienė). Krepšinio
aikštelėse prakaitą liejo ir vyriškoji
universiteto dėstytojų dalis. MIF
dėstytojai žaidžia tinklinį. Nesvetimas
mūsų
dėstytojams
slidinėjimas
kalnuose ir tenisas.
Pagarba. Tradicijos
Kaune buvo pagerbti geriausi
Lietuvos 2012 m. aukštųjų mokyklų
sportininkai. Į geriausiųjų dešimtuką
pateko trys mūsų universiteto
sportininkai. II vieta – Aleksandras
Kazakevičius
(graikų-romėnų
imtynės), III vieta – Evaldas
Petrauskas (boksas), IV vieta – Simona
Krupeckaitė (dviračių sportas).
Marius Linkevičius (SSF III k.)
buvo išrinktas Lietuvos studentų
futbolo lygos geriausiu 2011–2012 m.
futbolininku. SSF neakivaizdininkas
Andrius
Gaidys
–
geriausiu
Respublikos studentų tinklinio lygos
žaidėju 2011–2012 m. tinklininku.
Kaip ir kiekvienais metais,
universitete vyko daug tradicinių
sporto renginių: „Kalėdų taurės“
krepšinio turnyras, „Juventus“ taurės
salės futbolo turnyras, pirmakursių
krepšinio taurė, IF, SSF ir GMF dekanų
taurių krepšinio turnyrai, tinklinio
turnyrai „Aušrinės“ ir „Vikingų“
taurėms laimėti, 3+3 tinklinio
turnyras, smiginio, šaškių, šachmatų
varžybos, rankinio 6 × 6 turnyras.
Organizuojant šiuos renginius,
daug prisidėjo aktyvūs sporto klubo
„Šviesa“ nariai – studentai: Agnė
Miliškevičiūtė, Šarūnas Beivydas,
Simona
Arlauskaitė,
Mindaugas
Kryžiokas, Diana Salnikova ir Eglė
Vaičiūnaitė. Taip pat prie LEU sporto
renginių
organizavimo
aktyviai
prisidėjo Šarūnas Vitkus.

7

STUDENTŲ
ŠVENTĖ:
GERIAUSIEJI 2012
ĮTEIKTOS PADĖKOS
10x10
ALEKSANDRUI KAZAKEVIČIUI
Geriausiam 2012 metų sportininkui.
EVALDUI PETRAUSKUI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiam II vietą.
SIMONAI KRUPECKAITEI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai III vietą.
VILIJAI SEREIKAITEI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai IV vietą.
AUŠRINEI TREBAITEI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai V vietą.
VAIDAI PIKAUSKAITEI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai VI vietą.
IGNUI NAVAKAUSKUI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiam VII vietą.
GINTAREI GAIVENYTEI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai VIII vietą.
IEVAI MIKULIONYTEI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai IX vietą.
LARISAI VORONECKAJAI
Geriausių 2012 metų
sportininkų dešimtuke užėmusiai X vietą.
Parengė „Šviesos“ sporto klubas
Sporto centras organizavo pratybas
II–IV k. studentams, pasirinkusiems
kūno kultūrą kaip laisvai pasirenkamą
dalyką. Šie studentai galėjo rinktis
krepšinio,
plaukimo,
aerobikos,
sportinių
žaidimų,
šiaurietiško

vaikščiojimo, aikido, keliautojų sporto
ar kultūrizmo pratybas.
„Šviesos“ laikraščio sporto
puslapį
rengia
Sporto
centro
darbuotojai ir sporto klubo „Šviesa“
nariai.

> Sporto klubo „Šviesa“ organizatoriai. Stovi (iš kairės): Eglė Vaičiūnaitė,
Diana Salnikova, Simona Arlauskaitė, direktorė Irma Braškienė, Agnė
Miliškevičiūtė, Ramūnė Motiejūnaitė. Klūpo (iš kairės): Juozas Astrauskas,
Šarūnas Beivydas, Kęstutis Babrauskas, Donatas Gražulis, Mindaugas
Kryžiokas

> LEU delegacija XXVII SELL studentų žaidynėse

> Geriausias
2012
m.
LEU
sportininkas A. Kazakevičius su
Prezidente Dalia Grybauskaite

Puslapį rengia LEU Sporto
centras
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PER VIENĄ VALANDĄ APLINK
PASAULĮ
Doc. dr. Živilė Sederevičiūtė

GMTF oranžerija įkurta prieš 13
metų. Per tą laiką čia suvešėjo daug
tolimųjų atogrąžų ir paatogrąžių
augalų. Lubas remia palmės ir fikusai.
Noksta bananai, citrinos, figos,
papajos ir kiti vaisiai. Tarp lapų žydi
orchidėjos. Į medžių kamienus lipa
filodendrai, o ant šakų klesti epifitiniai
paparčiai ir bromelijos. Galima

pamatyti apie 700 skirtingų augalų,
kilusių iš Afrikos, Azijos, Australijos,
Amerikos ir Europos pietinių rajonų.
Ši vieta yra skirta studentų studijoms,
todėl surinktos tokios gausios įvairių
gyvenimo formų augalų kolekcijos.
Vieną
praėjusio
gruodžio
šeštadienį nuo vidudienio iki tamsaus
vakaro vilniečiai intensyviai varstė
Lietuvos edukologijos universiteto
oranžerijos duris. Tarp augalų kabėjo

> Oranžerijos svečiai
Kur auga kavamedis
Jis pavasarį apsipila kvapniais
žiedais, o kitų metų pradžioje sunokina
raudonas uogas, kuriose yra dvi sėklos,
vadinamos kavos pupelėmis. Tokias
sėklas, bet jau šviežiai skrudintas,
malė, virė aromatingą gėrimą ir

jauno grafiko Martyno Vilimavičiaus
miniatiūros,
įkvėptos
Solveigos
Masteikaitės kavos istorijų.
Kvepėjo kava
Kavos amatininkai Crooked Nose
& Coﬀee Stories sukvietė savo draugus,
pažįstamus ir kavą mėgstančius
žmones pažymėti Crooked Nose &
Coﬀee Stories vienerių metų veiklos
sukaktį šioje atogrąžų oazėje.

> Kavos amatininkas
juo lankytojus vaišino renginio
organizatoriai.
Žinoma, oranžerija yra atvira ir
kitiems lankytojams. Ją labai mėgsta
mokiniai, kurie yra ne tik iš Vilniaus
miesto, bet ir kitų vietovių. Čia rengia

pristatymus drabužių dizaineriai,
poetai skaito eiles.
O gruodžio 8-ąją savo veiklos
sukaktį minėjo kavos amatininkai.
Oranžerija,
piešiniai,
kava...
Smagu, kad visa tai susijungė ir yra
reikalinga vilniečiams.

JAUNIMO TEATRE – JAUNIMO
POEZIJOS KNYGOS
Sausio 8 d. Valstybinio jaunimo
teatro Mažojoje salėje pristatytos
dvi jaunųjų poetų knygos – Roko
Poviliaus „Dvivietis kūnas“ ir
Rosanos Lukauskaitės „Meilės nerasi
konservų dėžutėje“. Šį kartą poeziją
skaitė Jaunimo teatro aktorė Jonė
Dambrauskaitė ir Vilniaus teatro
„Lėlė“ aktorius Imantas Precas.
Tai jau trečias „Edukologijos“ ir
teatro bendras projektas.
2011 metais pradėta jaunųjų
autorių poezijos ir prozos knygelių
leidyba sėkmingai tęsta 2012 metais.
Jaunųjų rašytojų poezijos serija jau
perkopė ir 2013 metų ribą. Tęsiamas
ir glaudus bendradarbiavimas su
Valstybiniu jaunimo teatru, kurio
erdvėse,
dalyvaujant
žinomiems
aktoriams,
knygos
pristatomos
skaitytojams. Tikimės, kad šis
aktorių duetas ne tik padėjo atskleisti
jaunųjų poetų kūrybos užkaborius,
bet ir intriguoja, įkvepia naujiems
iššūkiams, skatina išbandyti naujus
kelius – juk taip dažniausiai nutinka,
kai pabandai įlįsti į kieno nors kailį
ar pasikeisti vaidmenimis ir kelioms
akimirkoms tapti kitu žmogumi“, –
sako leidyklos „Edukologija“ redaktorė
ir vadybininkė Kristina Noreikienė.
Ji „Šviesos“ skaitytojams pristato ir
knygų autorius.
Rokas Povilius – 2012 metų
„Pirmosios
moksleivio
knygos

konkurso“ nugalėtojas, drąsiai ir su
jaunatvišku maksimalizmu kviečiantis
skaitytoją rimtam pokalbiui be
tabu apie mirtį, Dievą, amžinąsias
vertybes, apie pasaulio dualizmą ir
dvi asmenybes, telpančias viename
kūne, taip pat apie viltį, kad žmogus –
ne tik fizinis kevalas, bet ir gaivališka
materija, siela.
Rosanos Lukauskaitės kūryba
jau publikuota „Šiaurės Atėnuose“,
„Literatūroje ir mene“, 2012 metų
„Poezijos pavasario“ almanache, taip
pat „Baltijos“ almanache. Rosana yra
gana universali kūrėja, dar ieškanti sau
priimtiniausios kūrybinės išraiškos
formos. Ji rašo ir poeziją, ir prozą,
o visai neseniai sako atradusi ir
dramaturgiją, kuri, anot autorės, yra
„puikus kelias rašančiajam“.
„Jis – kaunietis, Ji – iš Šukės
kaimo, Kretingos rajono; Jam svarbus
eilėraščio ritmas, o Ji nepaliauja
stebinti kitų ir savęs pačios; Jis sako,
kad apie meilę savo kūryboje beveik
nekalba, o Ji rašo, kad „meilės nerasi
konservų dėžutėje“; jie abu teigia,
kad įkvėpimas – tik legenda, reikia
paprasčiausiai dirbti; sukeitus jų knygų
viršelius, kai kam galbūt atrodytų,
kad taip būtų net teisingiau… O mes
kviečiame Jus pamatyti ir išgirsti, kaip
yra iš tiesų, ir suteikiame Jums progą
išvysti, kaip galėtų būti…“ – sako K.
Noreikienė.

MOKO RŪPINTIS PAUKŠČIAIS ŽIEMĄ
Ingrida Meškinytė
Zoologų klubo pirmininkė

> Martyno Vilimavičiaus miniatiūros

ŠIAURIETIŠKAS
POPULIARĖJA
Živilė Sederevičiūtė Pačiauskienė

Tai – puiki aktyvaus laisvalaikio,
bendravimo ir sveikatos stiprinimo
priemonė,
tinkanti
daugumai
nepriklausomai nuo amžiaus, lyties
ar fizinio pasirengimo. Šiaurietiškas
ėjimas plačiai taikomas kaip sveikatos
korekcinė ir prevencinė priemonė,
siekiant išvengti širdies, kraujagyslių ir
kvėpavimo sistemos ligų, osteoporozės,
stuburo skausmų, antsvorio. Taip pat
padeda atkurti ryšį su gamta, pagerina
miegą ir psichologinę savijautą.
Šiaurietiško ėjimo idėjas ėmėsi
aktyviai populiarinti LEU Sporto ir
sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio
ugdymo katedra. Plėtojant Žaliojo
universiteto idėją – pozityviai keisti
universiteto personalo, studentų
ir būsimųjų ugdytinių gyvenseną,
šiaurietiškas ėjimas įtrauktas į studentų
kūno kultūros pratybas.
Aktyvi
šiaurietiško
ėjimo
propaguotoja, Sveikos ir fizinio
ugdymo katedros dėstytoja R.
Paulauskienė į šiaurietiško ėjimo
pamokas kviečia LEU darbuotojus.
Gruodžio mėnesį ji organizavo
užsiėmimą
pradedantiesiems.
Į

ĖJIMAS

pirmąjį užsiėmimą, kur buvo mokoma
šiaurietiško ėjimo technikos su
specialiomis lazdomis, susirinko SSF,
SKI, IF ir bibliotekos darbuotojai.
„Smagu buvo ryžtis naujai veiklai,
paskatinti kitus, rodyti pavyzdį ir
dalintis tuo, ką žinai“, – sako Rasa
Paulauskienė. Dalyviai taip pat liko
labai patenkinti. Nors šiaurietiško
ėjimo technika daugeliui buvo ne
tokia paprasta kaip gali pasirodyti
iš pirmo žvilgsnio, tačiau visiems ši
veikla Vingio parko prieglobstyje
suteikė pačių maloniausių emocijų.
Šią akciją žadama tęsti ir ateityje.

VIS

LABIAU

Tikimasi sulaukti dar didesnio dalyvių
skaičiaus.
Tokia SSF organizuojama akcija
universitete nėra pirma. Šių metų
sausį šiaurietiško ėjimo pratybas
LEU studentams ir dėstytojams
Sveikatos ir fizinio ugdymo katedra
jau organizavo kartu su Erazmus
partneriu, Gdansko Kūno kultūros
ir sporto akademija. Tuomet pratybas
vedė
šios
veiklos
entuziastas,
universiteto profesorius Zbigniew
Ossowski.

> Malonaus Šiaurietiško pasivaikščiojimo dalyviai

Zoologų klubo nariai kartu
su
gamtininkų
klubu
ORNI
40-keturiasdešimtyje Vilniaus miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigų rengia
dideles stacionarias lesyklas ir apmoko
vaikus rūpintis paukščiais žiemą. Šiam
tikslui panaudota Vilniaus miesto
savivaldybės
Ekologinio
švietimo
rėmimo programos parama.
Kiekvienos įstaigos darbuotojai
ir vaikai mokomi atpažinti į lesyklą
atskrendančius paukščius, teisingai
juos lesinti. Šis projektas leis vaikams
iš arčiau susipažinti su mūsų krašte
liekančiais žiemoti paukščiais.
Mieste
paukščiai
turėtų
pakankamai nesunkiai surasti maisto,
nes beveik kiekviename namo kieme
ar savo balkone žmonės ne tik kabina
lesyklas, bet palieka ir kitų maisto
atliekų. Tačiau problema iškyla tada,
kai tokias vietas uzurpuoja didesni
paukščiai – balandžiai, kuosos,
kėkštai. Tokiose vietose mažiesiems
paukščiams sunku konkuruoti su
didesniais. Jie būna priversti ieškoti
maisto kitur. Tačiau galime padėti
smulkiems
mūsų
paukšteliams
įrengdami tokią lesyklą, kuri būtų
pritaikyta būtent jiems.
Bet kokia specialiai įrengta
lesykla pirmiausia turėtų būti
saugi paukščiams. Jei kalbame apie
smulkesnius paukštelius, tai lesykloje
neturi būti aštrių detalių ar briaunų,
ji turi būti visiškai apsaugota nuo
stambesnių paukščių. Labai svarbi
lesyklos įrengimo vieta. Ji turi būti
šalia tankesnių krūmų, medžių ar
kitų želdynų, kur prireikus išalkę
žvirbliai galėtų pasislėpti. Būna, kad
nelaukti lesyklos lankytojai (pikti
žmonės, varniniai paukščiai, katinai
ir t.t.) apgadina jų konstrukcijas.
Todėl, besidžiaugiant mūsų lesyklas
lankančiais
paukščiais,
reikia

nepamiršti ne tik laiku įdėti ten maisto,
bet jas ir suremontuoti.
Zoologų klubas kviečia visus
daugiabučių
namų
gyventojus
prisijungti prie šios iniciatyvos
ir savo kiemo prieigose įrengti
didesnę paukščių lesyklą, kuria
galėtų rūpintis aplinkinių namų
gyventojai. Iškilus neaiškumams,
jums gali patarti Zoologų klubo
nariai (info@zoologuklubas.lt). Be
to, daug aktualios informacijos galite
rasti svetainėje http://orni.lt/lesyklos/.

Dingo
Tomo Šatrausko studijų knygelė
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