Lietuvos mokslo premijos laureatai
pristatė savo darbus visuomenei
Šių metų balandžio–birželio
mėn. 2016 m. Lietuvos mokslo
premijos laureatai pristatė vi
suomenei savo veiklą, svarbiau
sius vykdomų tyrimų rezulta
tus ir praktinį jų taikymą.
Humanitarinių ir socialinių
mokslų srityse premijos atiteko
dr. Daliai Emilijai Dilytei-Staš
kevičienei ir dr. Dariui Staliūnui.
Dr. D. E. Dilytė savo darbais at
vėrė plačius kultūrinius K. Do
nelaičio kūrybos kontekstus, nau
jomis įžvalgomis iš esmės papil
dė donelaitikos tyrimus. „Kad ga
lėtume mokytis iš Donelaičio, tu
rime padaryti jį savo savastimi.
Jokie minėjimai ir gražūs žodžiai
apie Donelaitį neturės daugiau
prasmės nei jo kūrybos skaity
mai“, – įsitikinusi mokslininkė.
Dr. D. Staliūnas, tyrinėjantis
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
tarpetninius lietuvių ir žydų san
tykius, nustatė, kad šiuo laiko
tarpiu Lietuvoje įvykdyta vos de
šimt žydų pogromų, kai Rusijos
imperijoje vien per 1905 m. re
voliuciją skaičiuojama 500–600
tokių susidorojimų. Istorikas at
skleidė, kaip XIX a. krikščioniš
koje visuomenėje pasireiškė an
tižydiški prietarai, kai jie sukel
davo etninę įtampą ar net kolek
tyvinį smurtą, kodėl Lietuvoje ko
lektyvinio antižydiško smurto
mastas buvo mažesnis nei kitur.
Fizinių mokslų srityje Lietuvos
mokslo premija apdovanoto prof.
Dariaus Abramavičiaus taikoma

dvimatė koherentinė spektrosko
pija leidžia pamatyti koreliacijas
tarp skirtingų molekulinių rezo
nansų ir atskleisti sudėtingus mo
lekulėse vykstančius dinaminius
procesus. Tokių tyrimų rezultatai
svarbūs siekiant padidinti organi
nių saulės elementų efektyvumą,
diagnozuoti įvairias ligas.
Biochemikai prof. Valdemaras
Razumas ir prof. Gintaras Va
linčius, kuriems taip pat skirta
premija fizinių mokslų srityje,
nagrinėja 2D- ir 3D-struktūrų
biopanašias savitvarkes siste
mas, tiria jų sintezę, savybes,
aiškinasi, kaip šias sistemas tai
kyti praktiškai. Gauti rezulta
tai reikšmingi gerinant kosme
tikos priemonių ir skalbiklių ko
kybę, taip pat juos tikimasi pri
taikyti gaminant biojutiklius fer
mentų aktyvumui, rūgšties da
riniams ar kitoms bioaktyvioms
medžiagoms nustatyti.
Biomedicinos ir žemės ūkio
mokslų srityse laureatu tapęs prof.
Algirdas Augustaitis nustatė ap
linkos veiksnių kompleksiško po
veikio miškų būklei ir produkty
vumui dėsningumus. „Atlikta
daug įvairių stebėjimų, analizių
ir galima teigti, kad Lietuvos miš

kų būklė laipsniškai gerėja. La
biausiai atsigauna pušynai ir eg
lynai“, – sako profesorius.
Technologijos mokslų srityje
Lietuvos mokslo premija apdova
noti Kauno technologijos univer
siteto mokslininkai prof. Ryman
tas Jonas Kažys ir prof. Liudas
Mažeika kuria ultragarsines ma
tavimo, stebėsenos ir diagnosti
kos technologijas. Jos leidžia nus
tatyti defektus įrenginiuose, ku
rie veikia esant aukštai tempe
ratūrai, dideliam slėgiui, inten
syviam radioaktyvumui ir kitoms
ekstremalioms sąlygoms, ir taip
padeda išvengti didelių nelaimių
atominių elektrinių reaktoriuo
se, dujotiekiuose, aviacijos bei kos
moso technikoje ir kt.
Lietuvos mokslo premijos ski
riamos kasmet už Lietuvai reikš
mingus fundamentinius ir taiko
muosius mokslinių tyrimų ir tai
komosios mokslinės veiklos (eks
perimentinės plėtros) darbus. Lie
tuvos mokslo premijos laureatai
ir jų darbai pristatomi visuome
nei įgyvendinant projektą „Na
cionalinės mokslo populiarinimo
sistemos plėtra ir įgyvendinimas“,
kuris finansuojamas Europos so
cialinio fondo lėšomis.

