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Eugenijus Butkus gimė 1951 m. Šilutėje, 1974 m. baigė Vilniaus universiteto (VU) 
Chemijos fakultetą ir įgijo chemiko, dėstytojo kvalifikaciją. Chemijos mokslų daktaro 
(kandidato) disertaciją parengė Vilniaus universitete ir apgynė 1979 m. Kauno po-
litechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) mokslinėje taryboje. 
Gamtos (fizinių) mokslų srities, chemijos krypties habilituoto daktaro disertaciją apgynė 
1995 m. 1980–1981 m. stažavosi Prahos aukštojoje cheminės technologijos mokykloje, 
1992 m., 1993 m. ir 1996 m. dirbo mokslinį darbą Lundo (Švedija) universitete. 1994 m. 
pagal individualią TEMPUS programą stažavosi Briuselio Vrije universitete (Belgija), 
1999 m. – Lundo universitete, ten pat 2000 m. dirbo pagal ERASMUS programą. 1998 m. 
dirbo mokslinį darbą Prinstono ir Minesotos universitetuose (JAV), 2001 m. – Prahos 
aukštojoje cheminės technologijos mokykloje. 2007 m. E. Butkus tapo Lietuvos mokslų 
akademijos (LMA) nariu ekspertu, 2011 m. – LMA tikruoju nariu.

E. Butkus 1974 m. pradėjo dirbti VU Chemijos fakulteto Organinės chemijos katedroje 
jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo 1981 m. toje pačioje katedroje dirbo asis-
tentu, vyresniuoju dėstytoju ir docentu, 1996–2015 m. – profesoriumi. 1989–1990 m. 
E. Butkus buvo VU Chemijos fakulteto prodekanu, 1991–1996 m. – VU Chemijos fakul-
teto Organinės chemijos katedros vedėju, 2003–2013 m. – Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininku, 2013–2015 m. – VU mokslo reikalų prorektoriumi, 2016–2017 m. – VU 
Gyvybės mokslų centro valdybos pirmininku, 2017–2019 m. – Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministrės patarėju.

Akademiko mokslinių darbų sritis – statinė ir dinaminė stereochemija, policiklinių 
junginių – gamtinių analogų sintezė ir struktūriniai tyrimai, supramolekulių chemija. 
Mokslinių darbų sąraše daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių Clarivate Analytics Web 
of Science sąrašo žurnaluose, straipsniai cituoti daugiau kaip 1200 kartų, H indeksas 19. 
E. Butkus yra dešimties apgintų daktaro disertacijų vadovas. Vadovavo Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo finansuotiems projektams, aktyviai dalyvavo tarptautiniuose 
Šiaurės šalių mokslo tarybos „Nordforsk“ finansuojamuose projektuose. 2013 m. ap-
dovanotas Lietuvos mokslo premija (kartu su S. Tumkevičiumi).

E. Butkus yra tarptautinio žurnalo Central European Journal of Chemistry redakto-
rius ir Lietuvos mokslų akademijos žurnalų Chemija ir Mokslas ir technika redakcinių 
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kolegijos narys. Jis yra vienas iš pripažintos tarptautinės konferencijos Balticum 
Organicum Syntheticum (BOS) konferencijos iniciatorių ir organizacinio komiteto narys, 
kitų mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narys. Aktyviai dalyvauja mokslo 
projektų ir studijų programų ekspertiniame vertinime. E. Butkus buvo Švietimo ir 
mokslo ministerijos gamtos mokslų ekspertų komisijos narys ir pirmininkas, Švietimo 
ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo tarybos narys, Lietuvos atstovas ES 7-osios 
bendrosios mokslinių tyrimų programos „Idėjos“ komitete, 2012 m. išrinktas Europos 
mokslo fondo (ESF) viceprezidentu.

Akademikas E. Butkus yra ne tik aukšto lygio mokslininkas, bet ir žinomas mokslo 
organizatorius. Ypač dideli jo nuopelnai kuriant Lietuvos mokslo tarybą ir paverčiant 
ją svarbiausia mokslo ekspertine institucija Lietuvoje. Dar viena labai svarbi misija – 
Lietuvos mokslo pasiekimų sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, mokslo populiarinimas 
plačiajai visuomenei.

LMA tikrasis narys Ričardas Makuška


