
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ 
MOKLSŲ SKYRIUS

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA



LMA NARIŲ SUDĖTIS

2022 m. sausio 1 d. / 2023 m. sausio 1 d.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje 

40 / 39 nariai

Iš jų:

20 / 20 tikrųjų narių

12 / 11 narių emeritų

8 /   8 užsienio nariai



Spalio 17 d., eidamas 92-uosius metus, mirė 

žymus Lietuvos mokslininkas, lietuvių tautosakos 

mokslo kūrėjas ir puoselėtojas, pelnęs tarptautinį 

pripažinimą, Lietuvos mokslų akademijos narys 

emeritas, akademikas, profesorius habil. dr. 

LEONARDAS SAUKA.

2005–2009 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos 

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus 

pirmininku.



HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS

Humanitarinių ir socialinių skyrių sudaro trys sekcijos: 

➢Humanitarinių mokslų sekcija

pirmininkė – akad. Grasilda Blažienė

➢Socialinių mokslų sekcija

pirmininkas – akad. Arvydas Virgilijus Matulionis

➢Menų sekcija

pirmininkė – akad. Rūta Janonienė



SKYRIAUS NARIŲ VISUOTINIAI SUSIRINKIMAI. BIURO POSĖDŽIAI

➢Sausio 27 d. nuotoliniame ataskaitiniame HSMS narių visuotiniame

susirinkime išklausyta išsami skyriaus pirmininko akad. Domo Kauno

ataskaita apie 2021 m. veiklą, aptarti HSMS narių siūlymai, kokiomis

priemonėms reiktų stiprinti LMA veiklą, patvirtintas ataskaitos projektas,

pritarta parengtai rašytinei HSMS 2021 m. veiklos ataskaitai ir 2022 m.

veiklos planui.

➢Vasario 28 d. (ir nuotoliu, ir gyvai ) HSMS narių visuotiniame susirinkime

išrinkti skyriaus biuro nariai.

➢ Birželio 21 d. aptarta skyriaus I pusmečio veikla, aktualijos ir II pusmečio

renginiai.

➢Rugsėjo 20 d. kalbėta dėl LMA tikrųjų narių rinkimų, tartasi dėl V.

Mickevičiaus-Krėvės 140-ųjų gimimo metinių minėjimo LMA, išklausyta

akad. A. Buračo informacija apie Enciklopediją Lietuvai ir pasauliui, aptarti

einamieji reikalai.

Įvyko 4 skyriaus narių visuotiniai susirinkimai, 5 biuro posėdžiai, 1 išplėstinis biuro posėdis, HSMS sudarytų 
komisijų posėdžiai, dalyvauta organizuojant 8 LMA renginius



BIURO POSĖDŽIAI

➢Sausio 24 d.  svarstyta dėl HSMS 2021 m. veiklos ataskaitos projekto; HSMS 

veiklos aktualijų; dėl žurnalo „Menotyra“ redakcinės kolegijos.

➢ Balandžio 12 d. – dėl HSMS veiklos aktualijų ir artimiausių renginių.

➢Gegužės 31 d. nuotolinis išplėstinis biuro posėdis dėl HSMS kuruojamų LMA

žurnalų „Lituanistica“, „Filosofija. Sociologija“ redakcinių kolegijų.

➢Rugpjūčio 16 d. nuotoliniame biuro posėdyje svarstyta dėl humanitarinių ir

socialinių mokslų sričių LMA tikrųjų narių laisvų vietų; Meilės Lukšienės premijos

komisijos; dėl 2023 m. rugsėjo 22 d. LMA bei Izraelio tiksliųjų ir humanitarinių

mokslų akademijos Vilniuje rengiamos tarptautinės konferencijos organizacinio

komiteto; aptarti Seime 2022 m. rugsėjo 23 d. vyksiančios mokslinės-praktinės

konferencijos „Rinkimų kodeksas – naujovės, iššūkiai, perspektyvos“ organizaciniai

klausimai.

➢Spalio 17 d. nuotoliniame posėdyje aptarta LMAJA veikla ir sudaryta komisija

LMA Jaunosios mokslų akademijos nariams rinkti.

➢Gruodžio 12 d. nuotoliniame posėdyje sudarytos Just. Marcinkevičiaus

(literatūrologija) premijos, 2022 m. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei Aukštųjų

mokyklų studentų konkursinių darbų vertinimo, kandidatų į LMA tikruosius narius

veiklai įvertinti komisijos.



HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIAUS RENGINIAI

2022 m. skyrius vienas ar su partneriais organizavo 20

renginių, iš jų dalyvauta organizuojant 8 LMA renginius:

konferencijas, LMA narių visuotinį susirinkimą, regionų

dienas LMA, diskusijas, knygų sutiktuves, atminimo

popietes ir kitus.

Bendradarbiauta su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu,

Lietuvos savivaldybių asociacija, Vilniaus universitetu,

Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lietuvių kalbos,

Lietuvos istorijos institutais, Lietuvos socialinių tyrimų

centru, Lietuvos teisininkų draugija, LMA skyriumi

„Mokslininkų rūmai“, Technikos mokslų skyriumi ir kitais.



Dalyvavimas organizuojant LMA renginius

➢Gegužės 31 d. Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus
diena LMA. Organizatoriai: BMGMS, HSMS, skyrius „Mokslininkių
rūmai“. Akad. G. Blažienė skaitė pranešimą apie mažiau žinomus
prūsiškus vietovardžius pietinėje Rytų Prūsijoje.
➢Rugsėjo 20 d. LMA narių visuotinis susirinkimas, kuriame pranešimus
skaitė akad. V. Nekrošius, akad. Z. Norkus (parnešimas rengtas su
bendraautoriais), LMAJA narė dr. P. Želvienė.
➢Rugsėjo 22–23 d. LMA vyko tarptautinė mokslinė konferencija
„Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra“. Konferencija buvo
vienintelis proginių metų minėjimo programos mokslo renginys,
sutelkęs humanitarinių ir socialinių mokslų atstovus tarpdalykinei ir
tarptautinei diskusijai. Konferencijos dalyvius sveikino Ministrė
Pirmininkė I. Šimonytė, VU rektorius akad. R. Petrauskas, LMA
prezidentas akad. J. Banys ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorė dr. M.
Stefanovič-Pecela (M. Stefanowicz-Pecela). Konferenciją organizavo VU
Komunikacijos fakultetas ir LMA Vrublevskių biblioteka, organizatorius
rėmė LMA. Organizuojant konferenciją dalyvavo akad. D. Pociūtė-
Abukevičienė, akad. D. Kaunas, LMAJA narys doc. dr. T. Petreikis.



Dalyvavimas organizuojant LMA renginius
➢Spalio 19 d. VU Botanikos sode Kairėnuose minėtos VU rektoriaus profesoriaus,
LMA prezidento akad. Mykolo Biržiškos (1882–1962) 140-osios gimimo ir 60-
osios mirties metinės. Ta proga atidengtas jo vardo atminimo suolelis (tarp
rėmėjų lėšomis – akad. J. Banys ir akad. V. Nekrošius). Akad. D. Kaunas skaitė
pranešimą.
➢Spalio 18 d. Pirmojo Lietuvos mokslų akademijos prezidento Vinco
Mickevičiaus-Krėvės (1882–1954) atminimo valanda. Renginį atidarė LMA
prezidentas akad. J. Banys, HSMS pirm. akad. V. Nekrošius ir J. E. Nepaprastasis ir
įgaliotasis Azerbaidžano Respublikos ambasadorius Lietuvoje habil. dr. T. E. O.
Garayevas. Pranešimus skaitė akademikai V. Daujotytė, J. Sprindytė, V. Martinkus,
Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas M. Gamzajevas.
➢Spalio 20 d. konferencija „Lietuvos tvaraus vystymosi iššūkiai 2023–2027 metų
laikotarpiu“. Organizatoriai: Lietuvos socialinių mokslų centras, LMA (HSMS
Socialinių mokslų sekcija). Pranešimą skaitė akad. A. Maslauskaitė.
➢Spalio 25 d. Pakruojo r. diena LMA. Pranešimą skaitė akad. G. Blažienė.
➢Spalio 27 d. Regionų diena LMA. Pranešimus skaitė akad. R. Lazutka, akad. V.
Nekrošius.

2023 m. spalio 10–11 d. Mokslų akademijoje vyks LMA ir Izraelio tiksliųjų ir
humanitarinių mokslų akademijos konferencija „Vilniaus žydų intelektualinis
paveldas“. 2022 m. surengti du konferencijos organizacinio komiteto (pirm. J.
Banys, pirm. pav. V. Nekrošius) narių posėdžiai (rugsėjo 27 d. ir lapkričio 15 d.),
kitas posėdis – 2023 m. sausio 26 d.



HSMS KONFERENCIJOS. DISKUSIJOS
➢Balandžio 29 d. HSMS organizavo mokslo konferenciją „Regionai ir savivalda
Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“ (remiant LMA ES SF lėšomis), kuri sulaukė
didelio susidomėjimo: atvyko per 40 Seimo, ministerijų, mokslo ir studijų institucijų
atstovų, taip pat Skuodo, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus,
Šalčininkų, Varėnos, Ignalinos ir kitų savivaldybių ar regionų plėtros tarybų atstovai.
Buvo transliuojama per Teams sistemą. Konferenciją pradėjo HSMS pirm. akad. V.
Nekrošius, sveikinimo žodį tarė LMA prezidentas akad. J. Banys. Pranešimus skaitė: V.
Nekrošius, VU prof. dr. V. Vasiliauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė R.
Žakaitienė, VU prof. dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė, akad. Z. Norkus (pranešimas rengtas
kartu su VU doc. dr. J. Markevičiūte), akad. A. V. Matulionis, VU Ekonominės politikos
katedros vedėja dr. G. Dzemydaitė. Išklausius pranešimus, HSMS pirmininkas
apibendrino konferenciją, siūlydamas konferencijos dalyviams priimti rezoliuciją.
Bendru sutarimu rezoliucijai pritarta.

Konferencijos  „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“ 
rezoliucija

Konferencijos „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“ dalyviai,
išklausę pranešimus ir diskusijas, konstatuoja, kad efektyvi savivalda reiškia, jog:
1) viskas, kas iš principo gali būti sprendžiama savivaldos lygmeniu, neturi būti
sprendžiama Vilniuje;
2) centrinė valdžia neturi detaliai reglamentuoti savivaldos kompetencijų sričių;
3) būtina iš esmės išplėsti į savivaldos biudžetą tiesiogiai patenkančių mokesčių bazę;
4) siekiant įgyvendinti realią regionų atgaivinimo politiką siūlome visas Vilniuje
reziduojančias centrinės valdžios institucijas ir įstaigas (išskyrus ministerijas) iškelti į
kitus Lietuvos miestus bei miestelius.



HSMS KONFERENCIJOS. DISKUSIJOS
➢Rugsėjo 23 d. Seimo Konstitucijos salėje mokslinė-praktinė konferencija „Rinkimų
kodeksas – naujovės, iššūkiai, perspektyvos“. Organizatoriai: LR Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komitetas, HSMS, VU Teisės fakultetas, Lietuvos teisininkų draugija.
Dalyvavo Seimo, Vyriausybės, LMA, Lietuvos teisininkų draugijos nariai, Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų, Lietuvos partijų, Akmenės r., Švenčionių r., Širvintų r.,
Elektrėnų, Varėnos r., Lazdijų r., Druskininkų, Šilutės r., Šiaulių m., Šiaulių r., Biržų r.,
Rokiškio r., Trakų r., Alytaus r., Kelmės r. ir kitų savivaldybių, advokatų kontorų atstovai.
Beveik 100 dalyvių, dar dvigubai daugiau ją stebėjo „Seimas – tiesiogiai“ ir Seimo
Youtube. Pirmajam posėdžiui pirmininkavo HSMS pirm. akad. V. Nekrošius.
Konferenciją Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės varu sveikino A. Vyšniauskas, taip
pat LMA prezidentas akad. J. Banys, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas
doc. dr. S. Šedbaras, VU Teisės fakulteto dekanas doc. dr. H. Šinkūnas, Lietuvos
teisininkų draugijos pirmininkė doc. dr. V. Vėbraitė. Pranešimus skaitė Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkė prof. dr. D. Jočienė. doc. dr. S. Šedbaras,
doc. dr. H. Šinkūnas. Antrajam konferencijos posėdžiui pirmininkavo doc. dr. H.
Šinkūnas, pranešimus skaitė akad. V. Nekrošius, VU Teisės fakulteto lektorė dr. E.
Masnevaitė, VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros doc. dr. Remigijus
Merkevičius. Po kiekvieno pranešimo buvo numatytas laikas klausimams atsakymams.
Aktyviai diskusijose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės meras A. Visockas, Druskininkų m.
savivaldybės tarybos narys K. Kaklys, Varėnos r. savivaldybės meras A. Kašėta, A.
Vyšniauskas, asociacijos „Žvėryno bendruomenė“ narys L. Ragauskis, Valdymo sistemų
ekspertas V. Jasiulevičius ir kiti. Renginys organizuotas LMA kartu su partneriais
įgyvendinant projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir
įgyvendinimas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.



HSMS KONFERENCIJOS. DISKUSIJOS
➢ Vasario 3 d. įvyko nuotolinė mokslo konferencija „Politiškumas, ideologija ir

žodžio laisvė filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu“. Tai
tradicinė, jau antrą gyvavimo dešimtmetį pradedanti skaičiuoti filosofų,
sociologų mokslinė konferencija, kurios įkvėpėjas ir organizatorius VGTU
Filosofijos ir kultūros studijų katedros vedėjas prof. dr. Tomas Kačerauskas.
Tarp organizatorių, be VGTU, – Lietuvos socialinių mokslų centro
Sociologijos institutas, HSMS. Konferenciją įžangos žodžiu pradėjo prof. T.
Kačerauskas. Konferenciją sveikino neseniai išrinktas HSMS pirmininko
pareigas pradėjęs eiti akad. V. Nekrošius, išklausytas 21 pranešimas, tarp jų
akad. A. V. Matulionio, LMA užsienio nario prof. A. Mickūno.

➢ Rugsėjo 6 d. konferencija-diskusija, skirta aptarti „Enciklopedijos Lietuvai ir
pasauliui (ELIP)“ lietuvai.lt dabartį ir ateitį. Organizatoriai – Technikos
mokslų skyrius, HSMS. Diskusijose dalyvavo akad. A. Buračas.



KŪRYBOS VAKARAI, AMINIMO POPIETĖS
Su LMA skyriumi „Mokslininkų rūmai“ organizuoti
renginiai:
➢Balandžio 7 d. akad. D. Kauno iniciatyva surengtas
vakaras, skirtas rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms
gimimo metinėms.
➢Gegužės 12 d. – Kultūros duetai. Akademikų Grasildos
Blažienės ir Giedriaus Kuprevičiaus pokalbis „Ne tik prūsų
godos...“
➢Spalio 28 d. akad. A. V. Matulionio iniciatyva atminimo
popietė „Valdžia ir mokslas“, skirta pirmojo
nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Respublikos
Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko (1932–2010)
90-osioms gimimo metinėms.



KNYGŲ SUTIKTUVĖS

➢Sausio 25 d. akad. Viktorijos Daujotytes knygos „Arvydas
Šliogeris: „Mano elementorius buvo Homeras“ (leidykla
„Odilė“, 2021) pristatymas ir diskusija Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekoje-muziejuje Kaune.
➢Gegužės 18 d. akad. Viktorijos Daujotytes knygos
„Arvydas Šliogeris: „Mano elementorius buvo Homeras“
sutiktuvės LMA (knygos išleidimą iš dalies rėmė LMA).



KNYGŲ SUTIKTUVĖS

➢Balandžio 19 d. tapybos albumo SAULIUS KRUOPIS
„Meditacijos: spalvų ir simbolių“ (sud. Antanas Andrijauskas)
pristatymas.

➢Lapkričio 18 d. knygos „PAS. Paleko architektų studija 2“
(leidykla „Lapas“, 2022) sutiktuvės LMA.



SKYRIAUS NARIŲ VEIKLOS REZULTATŲ LENTELĖ
Metai Paskelbta 

monogra-
fijų, knygų, 
knygų 
dalių, kitų 
leidinių

Paskelbta 
mokslo 
straipsnių

Iš  jų 
Clarivate
Analytics ir 
Scopus / 
kituose 
recenzuo-
jamuose
leidiniuose 

Paskelbta 
mokslo 
populiar-
rinimo
straipsnių

Kalbėta 
renginiuoe
visuomenei
/ radijo ir TV 
laidose

Vykdyta 
konkursi-
nių mokslo 
projektų

Iš jų 
tarp-
tautinių

Atlikta 
ekspertizių 
LMA vardu

Pažymėti 
Lietuvos 
ir 
užsienio 
valsybi-
niais
apdova-
nojimais

Gavo 
Lietuvos 
ir tarp-
tautines 
premjas,
kitus 
apdova-
nojimus

2022

2021

2020

2019

2018

25

26

18

17

15

58

65

45

43

45

18 / 26

21 / 22

13 / 13

15 / 21

9

72

71

77

76

16

56 / >110

52 / >110

36  / 146

65 /  146

53  / 142

37

52

37

16

31

17

17

10

4

12

>200

200

130

119

134

-

-

-

1

2

8

11

4

4

1



LMA JAUNOJI AKADEMIJA
Jaunosios akademijos nariais humanitarinių ir socialinių mokslų srityse iš 7 kandidatų

(iš jų 3 humanitarinių mokslų, 4 socialinių mokslų atstovai) išrinkti du nariai

➢ Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė (teisė, Vilniaus universitetas ir Lietuvos socialinių mokslų centras). Vykdo
mokslinius tyrimus Lietuvos ir lyginamosios konstitucinės teisės, konstitucinės justicijos, žmogaus
teisių apsaugos srityse. Savo tyrimų rezultatus yra paskelbusi daugiau nei 20 mokslo publikacijų
(monografijų ir jų skyrių, studijų, straipsnių). Tyrimų rezultatus skelbė ir tarptautiniuose prestižiniuose
žurnaluose, ir tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose. Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose
mokslinių tyrimų ir ekspertiniuose projektuose. Skaito pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse konferencijose, prisideda prie tarptautinių konferencijų organizavimo, rašo mokslo
populiarinimo straipsnius, atlieka kitokią mokslo sklaidos ir ekspertinę veiklą. 2021 m. jai įteiktas
Vilniaus universiteto rektoriaus diplomas – geriausia 2021 m. VU Teisės fakulteto dėstytoja..

➢ Dr. Ignas Kalpokas (viešoji komunikacija, Vytauto Didžiojo universitetas). Jo mokslinė veikla –
dezinformacijos ir informacinio saugumo tyrimai, naujausių komunikacijos ir turinio kūrimo
technologijų poveikio viešajai erdvei analizė, skaitmeninių technologijų ir su jomis siejamų procesų,
tokių kaip duomenizacija ir mediatizacija, konceptualizacija. Paskelbė šešias monografijas, iš jų viena
su bendraautoriumi, 21 mokslinį straipsnį tarptautiniuose mokslo leidiniuose, skaitė kviestinius
pranešimus, dalyvauja projektuose. Yra Jungtinės Karalystės Politikos studijų asociacijos (Political
Studies Association) narys, Jungtinės Karalystės Aukštojo mokslo akademijos (Higher Education
Academy) asocijuotasis narys, žurnalo „SN Social Science“ redakcinės kolegijos narys. Tarptautinėms
leidykloms recenzavo 8 monografijas, tarptautinių žurnalų redakcijoms – 22 mokslo straipsnius.
Vadovauja vienai rengiamai daktaro disertacijai; yra VDU ir VGTU konsorciumo vykdomų
komunikacijos krypties doktorantūros studijų komiteto narys, VDU vykdomos magistrantūros studijų
programos „Ateities medijos ir žurnalistika“ komiteto vadovas. Viešojo gyvenimo įvykius komentuoja

LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“, kitose žiniasklaidos priemonėse.



2022–2019 M. HSMS NARIŲ LMA VARDU ATLIKTOS EKSPERTIZĖS
Pavadinimas 2022 2021 2020 2019

LMA vardinės premijos 1 kandidatas

Just.Marcinkevičiaus

(5 komisijos nariai)

2 kandidatai
K. Būgos

2 kandidatai

V. Krėvė-
Mickevičiaus

3 kandidatai,

S. Daukanto  2; 

A. Rimkos  1

Meilės Lukšienės premija (kas 4-eri metai) 12 kandidatų (24 ekspertai, iš 
jų 10 LMA nariai; 3 komisijos 
nariai)

– –

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų (2 premijos) ir
Aukšt. m-klų studentų (3 premijos) m. d. konk.

19
26

(10 komisijos narių)

24
36

12
16

17

24

K. Meškausko premijai (j. m. ekonomistų) – – –

Antano Smetonos (humanitarinių mokslų studijų sritis) 
stipendija 

8 paraiškos

(skirtos 4)
(5 komisijos nariai)

9 paraiškos

(skirtos 4)

7 paraiškos

(skirtos 4)

4 paraiškos

(skirtos 3)

Antano Smetonos (menų studijų sritis) stipendija 16 paraiškų

(skirtos 5)
(5 komisijos nariai)

18 paraiškų

(skirtos 5)

16 paraiškų

(skirtos 5)

13 paraiškų

(skirtos 5)

Algirdo Brazausko (socialinių mokslų studijų sritis) 
stipendija 

20 paraiškų

(skirtos 5)
(6 komisijos nariai)

29 paraiškos

(skirtos 5)

30 paraiškų

(skirtos 5)

22 paraiškos

(skirtos 5)

LMA jaunųjų mokslininkų stipendija 16 paraiškų

(skirtos 3)
(8 komisijos nariai)

23 paraiškos

(skirtos 3)

18 paraiškų

(skirtos 3)

21 paraiška

(skirtos 4)

Kauno miesto mokslo premija 7 paraiškos,
iš jų 4 HSM (3 HSMS komisijos 

nariai)

8 paraiškos,

iš jų 4 HSM

6 paraiškos,

iš jų 2 HSM

8 paraiškos,

iš jų 4 HSM

LMA Jaunoji akademija 7 paraiškos, išrinkti 2 nariai
(8 komisijos nariai)

15 paraiškų,
išrinkti 2 nariai

10 paraiškų,
išrinkti 2 nariai

7 paraiškos, išrinkti 
2 nariai

Iš viso vertinta paraiškų 132 156 117 119



HSMS NARIŲ ATLIKTOS EKSPERTIZĖS
2022 m. iš viso buvo vertintos 132 paraiškos, atlikta daugiau kaip 200 ekspertizių LMA vardu, iš jų nagrinėtos 125 paraiškos dėl premijų ir stipendijų.

Paminėtina kita HSMS narių ekspertinė veikla:
➢R. Lazutka: 1) Flash Report for the European Commission: „Lithuania moves further towards a universal first-tier pension scheme“ /
Greita ataskaita Europos Komisijai: „Lietuva žengia toliau universalios pirmos pakopos pensijų sistemos link“. 2) The contract of the
project „Preparation of the adequacy study of the minimum income system" with the European Institute of Health and Sustainable
Development“ / Projekto „Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas“, sutartis su „European Institute of Health and
Sustainable Development“; projektas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 3)Team EUROPE DIRECT ekspertas Europos Komisijos
atstovybėje Lietuvoje. 4) Lithuania moves further towards a universal first-tier pension scheme. ESPN Flash Report 2022/15. European
Commission / Lietuva toliau juda universalios pirmos pakopos pensijų sistemos link. ESPN greitoji ataskaita 2022/15. Europos Komisijai.
➢A. V. Matulionis – Latvijos meno akademijos profesorių tarybos ekspertas; Latvijos kultūros akademijos profesorių tarybos ekspertas.
➢V. Mikelėnas atliko ekspertizes Lietuvos notarų rūmų užsakymu ir privataus juridinio asmens užsakymu.
➢B. Stundžia – Užsienio reikalų ministerijos sudarytos ekspertų komisijos, kuri vertina baltų premijai pateiktas paraiškas, narys. Lietuvos
Respublikos Seimo sudarytos Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys ekspertas.
➢D. Pociūtė-Abukevičienė – Respublikinės Lietuvos ir užsienio lietuviškųjų mokyklų Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados vertinimo
komisijos pirmininkė.
➢D. Klajumienė – Lietuvos mokslo premijų komisijos HSMS pirmininkė, nariai R. Janonienė, R. Lazutka, A. Maslauskaitė, V. Nekrošius.
➢J. Sprindytė – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos narė (ekspertuota 30 menininkų, skirtos 6 premijos).
➢V. Žulkus – JT Reguliaraus ataskaitų apie jūros aplinkos būklę, įskaitant socialinius bei ekonominius aspektus, rengimo ir jos vertinimo
proceso trečio ciklo ekspertas (UN the Pool of Experts of the third cycle of the Regular Process for Global Reporting and Assessment of
the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects) 2021–2025 m. laikotarpiui.
➢D. Kaunas (pirm.), A. Matulionis, B. Stundžia – LMA sudarytos Lietuvos periodinių mokslo leidinių vertinimo ekspertų komisijos nariai.
➢D. Klajumienė (pirm.), R. Janonienė, D. Kaunas – LMA kultūros vertybių vertinimo komisijos nariai.
➢R. Janonienė, D. Klajumienė, V. Nekrošius – 2022 m. Kauno m. mokslo premijos komisijos nariai.



MONOGRAFIJOS, KNYGOS, KITI LEIDINIAI, KNYGŲ DALYS

Skyriaus nariai 2022 m. išleido 17 monografijų, knygų, kitų leidinių, yra 8-ių knygų dalių autoriai; paskelbė 58
mokslo straipsnius, iš jų 18 Clarivate Analytics ir Scopus, 26 kituose recenzuojamuose leidiniuose.

1. Egidijus Aleksandravičius. Spalvos ir juostos. Lietuvių akademinės skautijos istorija. Vilnius: leidykla „Versus“,
2023 , 495 p. (išleista 2022, bet nurodyta 2023 data).
2. Antanas Andrijauskas. Čiurlionio orientalizmo metamorfozės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022,
168 p.
3. Saulius Kruopis. Meditacijos: Spalvų ir simbolių pasaulis. Sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: leidykla
„Petro ofsetas“, 2022, 240 p.
4. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai
IX. Sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022, 552 p.
5. Vida Norkutė: Slėpininga akvarelės meno magija. Sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Lietuvos kultūros
tyrimų institutas, 2022, 146 p.
6. Kultūrologija 21. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XV. Sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022, 608 p.
7. Dainora Pociūtė. Niccolò Buccella: inkvizicijos kalinys, karaliaus medikas. Heterodoksija, medicina ir italų egzilis
XVI a. antrojoje pusėje. Vilniaus universiteto leidykla, 2022, 636 p.
8. Viktorija Daujotytė. Populiariosios literatūrologijos versija. Lietuvos mokslų akademijos serija „Mokslas
visiems“. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2022, 516 p.
9. Viktorija Daujotytė. Džiaugsmas dienų audime. Vilnius: leidykla „Tyto alba“, 2022, 234 p.



MONOGRAFIJOS, KNYGOS, KITI LEIDINIAI, KNYGŲ DALYS

10. Zigmantas Kiaupa. 1522–1526 / 1536 m. visuomeniniai susirėmimai Vilniuje: ištakos, eiga, pasekmės. Vilnius:
Lietuvos istorijos institutas, 2021, 9 a. l. Pastaba: išėjo 2022 m.
11. Aušra Maslauskaitė (2022). Lithuanian family: between the restrictive discourses and lived diversity /
Lietuviška šeima: tarp ribojančių diskursų ir išgyvenamos įvairovės. In Marina A. Adler, Karl Lenz (Eds.) The
changing faces of families: Doing family in diverse family forms and international policy contexts. Routledge
(spaudoje).
12. Rolandas Palekas. PAS Paleko architektų studija 2. Vilnius: leidykla „Lapas“, 2022, 360 p. (lietuvių, anglų
kalbomis).
13. Darius Staliūnas, Dangirdas Mačiulis. Kražių skerdynės: 1893 m. lapkričio l0 d. Vilnius: Lietuvos istorijos
institutas, 2022 (bus publikuota artimiausiais mėn.) (apie 45 aut l.; indelis - apie 50 proc.).
14. Дарюс Сталюнас. Польша или Русь? Литва в составе Российской империи. Новое литературное
обозрение, 2022, 376 c.
15. Lithuanian Baltic Sea Coasts during the Holocene. Sea Level Changes, Environmental Developments and
Human Adaptations. Algirdas Girininkas, Vladas Žulkus (Editors). Oxford, BAR Publishing, BAR International
Series 3089, 2022, p.168.
16. Algis Mickūnas. Atsiminimų punktyrai. Vilnius: leidykla „Apostrofa“, 2022, 280 p.
17. Algis Mickūnas, Žilvinas Svigaris. Filosofija ir žmogiškumas. Vilniaus universiteto leidykla. 2022, 384 p.



MONOGRAFIJOS, KNYGOS, KITI LEIDINIAI, KNYGŲ DALYS
Knygų dalys

1. Egidijus Aleksandravičius. Aquila non capit muscas, arba politinio tikėjimo riterystė. Įvadinis straipsnis knygoje: Leonidas Donskis.
Man skauda. Vilnius: leidykla „Tyto alba“, 2022; p. 9–17.
2. Audrius Beinorius. Knygos skyrius Constructing Otherness: On the Early Perception of Buddhism in the West / Kontybiškumo kūrimas:
apie ankstyvą budizmo suvokimą Vakaruose. The Spread of Buddhist Thought / Budistinės minties plitimas. Edited by Upendra Rao. New
Delhi: Eastern Book Linkers. 2022, p. 1–18; Iliustr., p. 251–253.
3. Aušra Maslauskaitė (2021). Lithuania’s Gender Revolutions: Reversed and Stalled / Lietuvos lyčių revoliucijos: apsivertė ir sustojo.In
M.Illic, L. Žilinskienė (Eds.) Soviet and Post-Soviet Lithuania: Generational Experience. London: Routledge, p. 191-209. 2 aut. lankai.
4. Aušra Maslauskaitė (2022). Promoting social investment policy through the development of early childhood education and care
policy. The Lithuanian case / Socialinių investicijų politikos skatinimas plėtojant ankstyvojo ugdymo ir priežiūros politiką. Lietuvos byla.
In J. Bučaitė-VIlkė (ed.) Social Investment and Territorial Inequalities: Mapping Policies and Services in the Baltic States. Peter Lang: New
York, p. 117–151, 3 aut. lankai.
5.Valentinas Mikelėnas. Частное право в странах бывшего СССР: итоги 30-летия: сборник статей. Москва: Статут, 2022, p. 299–330.
6. Vytautas Nekrošius. Reform of Civil Procedure in Lithuania. Recht als Brücke zwischen Ost und West / Civilinio proceso reforma
Lietuvoje. Teisė kaip tiltas tarp Rytų ir Vakarų. / Azar Aliyev, Burkhard Breig, Rainer Wedde (Hrsg.). Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag,
2022. p. 345–355.
7. Vytautas Nekrošius. Obowiązkowy adwokat w postępowaniu cywilnym a problemy konstytucyjności tej instytucji w orzecznictwie
Sądu Konstytucyjnego Litwy / Privalomasis advokatas civiliniame procese ir šios institucijos konstitucingumo problemos Lietuvos
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Symbolae Andreae Marciniak dedicatae. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. p. 399–404.
8. Vytautas Nekrošius, Remigijus Merkevičius. Tajemnica zawodowa i jej ochrona w litewskim postępowaniu sądowym. Tajemnica
prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym / Profesinė paslaptis ir jos apsauga Lietuvos teismo procese. Paslaptį teisiškai
saugo materialinė ir proceso teisė. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. p. 1–20.



SKYRIAUS KURUOJAMI ŽURNALAI. LMA knygų serija „Mokslas visiems“

➢Filosofija. Sociologija. A. V. Matulionis (pirm.), nuo birželio
mėn. pirmininkė A. Maslauskaitė; tarp redakcinės kolegijos
narių – A. Matulionis, R. Grigas, A. Mickūnas, Z. Norkus.
➢Lituanistica. Pirmininkas E. Jovaiša, pavaduotojai E.
Aleksandravičius, J. Sprindytė; tarp redakcinės kolegijos
narių – G. Blažienė, J. Jukiewiczius, A. Kuncevičius, R.
Petrauskas, B. Stundžia, V. Žulkus.
➢Menotyra. Pirmininkė R. Vasinauskaitė; tarp redakcinės
kolegijos narių – R. Janonienė, D. Klajumienė, J. Sprindytė.
➢Tarptautinis Scopus recenzuojamas žurnalas Intellectual
Economics. Leidžia Mykolo Romerio universitetas, Vroclavo
universitetas, LMA. A. Buračas (ats. redaktorius).

LMA mokslo populiarinimo knygų serija „Mokslas visiems“:
akad. V. Daujotytės knygos „Populiariosios literatūrologijos
versija“ (516 p.) ir akad. A. Gaižučio monografijos „Elitų
šviesa ir šešėliai“ (apie 800 p.) išleidimas 2022–2023 m.



MOKSLO ŽINIŲ SKLAIDA
Skyriaus nariai paskelbė 72 mokslą populiarinančius straipsnius, perskaitė visuomenei 56 paskaitas, per 110 kartų kalbėjo TV
ir radijo laidose, dalyvavo per 100 šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų darbe. Paminėtina:
➢E. Aleksandravičius paskelbė 12 straipsnių portale lrt.lt – visuomenės, kultūros ir politikos kritika.
➢A. Beinorius dalyvavo kuriant dokumentinį filmą „Managers of Luck“ („Sėkmės vadybininkai“, rež. Eglė Vertelytė ). Grupė VU
mokslininkų tyrinėjo, kaip žmonės įvairiose kultūrose susitvarko su nežinomybės pojūčiu, kaip deramasi su likimu ir priimami
sprendimai, kokia vieta tenka sėkmei ir atsitiktinumui. Mokslininkai keliauja po Indiją, bendrauja su „profesionaliais likimo
žinovais“ – Bengalijos astrologais, diskutuoja su mokslininkais ir vienuoliais, dalyvauja apeigose bei ritualuose.
➢E. Jovaiša savo sukurtoje interneto svetainėje https://www.aisciai.eu (kaip tęstinis periodinis leidinys) paskelbė savo
audioknygą „Kapai ir žmonės“; įkėlė Dauglaukio plokštinio kapinyno tyrinėjimų (127-ių kapų) medžiagą (brėžiniai, planai,
piešiniai, radinių nuotraukos ir kt.) Dauglaukis – www.aisciai.eu; sukūrė 6 mokslo populiarinimo videofilmus (iš viso 68 minutės):
Dauglaukis. Pirmieji aisčiai; Lauksvydai. Gotų aidai tautų atmintyje; Plinkaigalis. Aisčių karinis elitas ir gotai; Raudonėnai. Aisčių
pirmeiviai; Ruponioniai. Vikingų kariai Kritusiųjų Rūmuose; Šaukėnai. Aisčių kariai ir jų ženklai.
➢Z. Kiaupa dalyvavo rež. Dovilės Gasiūnaitės dokumentiniame filme „Jezy Orda. Anarchistas pagal šv. Augustiną“. Birželį sukako
50 metų nuo Jeržio Ordos, vieno iš ryškiausių XX a. Vilniaus asmenybių, mirties. Puikiai išsilavinęs istorikas buvo ne tik
nepamainomas Vilniaus archyvų fondų žinovas. Filme su J. Orda žiūrovus supažindina jį asmeniškai pažinoję žmonės ir tie, kurių
aistra sutampa su jo.
➢R. Lazutka skelbė mokslo populiarinimo straipsnius internetinėje žiniasklaidoje, perskaitė 5 paskaitas socialinės apsaugos,
pensijų temomis profesinių sąjungų ir politinių partijų nariams.
➢R. Petrauskas dalyvavo 10-yje LRT laidų (temos: LDK istorija; Lietuvos mokslo ir studijų situacija).
➢J. Sprindytė paskelbė 6 mokslo populiarinimo straipsnius apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą, skirtus akademinei bendruomenei,
rašytojams ir kritikams, mokytojams, plačiajai visuomenei.
➢B. Stundžia paskelbė 7 mokslo populiarinimo straipsnius, perskaitė 3 paskaitas visuomenei, dalyvavo LRT laidoje „Mokslo
ekspresas. Kaip gimsta ir keičiasi lietuviški žodžiai?“.

https://www.aisciai.eu/
https://www.aisciai.eu/dauglaukis/


LMA interneto svetainės „Naujienų“ ir „LMA ir akademikai žiniasklaidoje“ skiltys

LMA interneto svetainės skiltyje „Naujienos“ HSMS vardu paskelbta 20 straipsnių, minėtos akademikų Z. Kiaupos, J. Sprindytės,

B. Stundžios jubiliejinės sukaktys, skelbti jų straipsniai, taip pat D. Kauno du straipsniai: „Naujas Ignalinos r. savivaldybės ir LMA

bendradarbiavimo puslapis” (apie knygrišio Leono Panavo atminimo įamžinimą), „Mykolui Biržiškai – 140“ ir kiti.

HSMS nariai, vykdydami LMA misiją, ypač aktyviai dalyvauja viešajame Lietuvos gyvenime. Taip daug prisidėdami prie Lietuvos

visuomenės švietimo ir pilietinių iniciatyvų, darydami poveikį šių dienų humanistikai ir kultūrai, stiprindami visuomenės pasitikėjimą

mokslu, puoselėdami humanistines vertybes, atlikdami aktualių ir reikšmingų darbų ugdant gyventojų pilietiškumą ir akademinį

jaunimą. Straipsnių, nuomonių, komentarų aktualiomis temomis teikė ar dalyvavo televizijos, radijo laidose beveik veik visi skyriaus

nariai. LMA svetainės skiltyje „LMA ir akademikai žiniasklaidoje“ skelbiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kur galima perskaityti,

peržiūrėti ar išklausyti pateiktą medžiagą (per metus surinkta daugiau nei 400 nuorodų). Aktyviai dalyvaudami viešajame Lietuvos

gyvenime, HSMS nariai yra įgiję didelį pripažinimą.



MUZIKOLOGIJA. GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS VEIKLA

➢Kauno nacionaliniame dramos teatre atliko garso ir vaizdo instaliaciją-
improvizaciją „Teatras mano muzikoje“.
➢Išleistas dainininkės Gabrielės Kiršaitės ir pianisto Vincenzo De Martino CD
„Metafizinė vandens muzika“ su dviejų vokalinių ciklų („8 metafiziniai
romansai“ ir „Iš niekur dainos“) įrašais.
➢Kaune įvyko ir 1999 m. sukurtos pjesės fortepijonui ir pučiamųjų orkestrui
„Konzertstück“ versijos su kamerinio orkestro pritarimu premjera.
➢Kauno filharmonijoje atlikti simfoniniai „Paskutinių baltų šokiai“.
➢Čiurlionio styginių kvartetas Tokijuje surengė koncertą, skirtą Lietuvos ir
Japonijos draugystės 100-mečiui ir Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės
vizito Japonijoje proga. Programoje skambėjo ir kompozitoriaus „Lietuvių
liaudies dainos“.
➢Ansamblis „Vilniaus arsenalas“ Nacionalinėje filharmonijoje atliko trio „Šeši
pirmieji žodžiai“.
➢LMA iniciatyva įvyko nuotolinė pamoka „Menas kasdienybėje“ Lietuvos
vidurinių mokyklų moksleiviams.
➢Buvusiame Kauno Centriniame pašte vyko pokalbis apie lietuviškos
elektroninės muzikos aušrą.
➢Festivalio „Kaunas Jazz“ atidarymo kariliono muzikos koncerte kartu su
solistais atliko improvizacijas klasikinių operų temomis.

nuotrauka iš delfi.lt



MUZIKOLOGIJA. GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS VEIKLA

➢Nacionalinis operos ir baleto teatras parodė tris baleto „Čiurlionis“
spektaklius.
➢Kauno filharmonijoje įvyko siuitos „Keisti šokiai“ versijos smuikui ir
pučiamųjų instrumentų orkestrui premjera.
➢Kauno viešoji biblioteka paminėjo kompozitoriaus prieš 50 metų
vestų „Muzikinių antradienių“ ciklo jubiliejų. Biblioteka išleido
archyvinių įrašų CD;
➢Glasgow’e (Škotija) išleistas dvigubas LP su 1994 m. Kauno jaunimo
kamerinio teatro spektakliui „Erotidijos“ sukurtos muzikos įrašais.
➢Klaipėdoje, Kaune, Šilutėje ir Mažeikiuose jaunųjų aktorių teatras
„Taškas“ parodė teatralizuotą miuziklo „Ugnies medžioklė su
varovais“ siuitą.
➢2022 m. sukurtos kompozicijos: Irenos Milkevičiūtės jubiliejui siuita
„Šešios lietuvių liaudies dainos“ sopranui ir simfoniniam orkestrui
(atlikta Kaune ir Vilniuje); koncertas smuikui ir orkestrui „Keturi
barono Miunhauzeno sapnai“ (rengiamasi atlikti); baladė bosui,
chorui ir simfoniniam orkestrui „Klaipėda 1923“ (rengiamasi atlikti
minint Klaipėdos sukilimo 100-metį).



ARCHITEKTŪRA. ROLANDO PALEKO VEIKLA 
Vadovo ir su bendraautoriais vykdė 10 projektų: 
1. „Daugiafunkcis kompleksas. H. ir O. Minkovskių g., Kaunas“. Ruoštas objekto 

techninis projektas (TP). Ruoštas pirmojo statybos etapo darbo projektas (DP). 
Buvo atliekama projekto vykdymo priežiūra (PVP) statyboje. Ruošti antrojo 
statybos etapo projektiniai pasiūlymai (PP) ir techninis projektas (TP). Tęsiama.

2. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miestelis Olandų g. 21, Vilniuje. Ruoštas
pirmojo statybos etapo darbo projektas (DP). Buvo atliekama projekto vykdymo
priežiūra (PVP) statyboje. Tęsiama.

3. Kartu su jungtinės veiklos partneriais – M. K. Čiurlionio koncertų centras H. ir O.
Minkovskių g., Kaune. Ruoštas detalusis teritorijos planas (DP), paruošti ir
visuomenei pristatyti projektiniai pasiūlymai (PP). Tęsiama.

4. Administracinis pastatas, J. Jasinskio g. 14, Vilniuje. Darbo projektas (DP). Tęsiama.
5. Panevėžio autobusų stotis, Savanorių a. 9. Darbo projektas (DP). Tęsiama.
6. Individualaus gyvenamo namo Vilniuje, Lauksargio g. 73. Techninis darbo projektas

(TDP). Pabaigta.
7. Individualus gyvenamas namas Kairėnuose (Ajerų g. 13, Vilnius). Buvo atliekama

projekto vykdymo priežiūra (PVP) statyboje. Pabaigta.
8. Individualaus gyvenamo namo Vilniuje, Naujakurių g. 38, architektūrinis

koncepcinis projektas. Pabaigta.
9. Dalyvis. Verslo centras Konstitucijos per. 14A, Vilniuje. Tarptautinis kviestinis

architektūros projekto konkursas. Pabaigta.
10. Dalyvis. Pastatų kompleksas J. Jasinskio g. 16 ir gretimose teritorijose, Vilniuje.

Kviestinis architektūros projekto konkursas. Pabaigta. Nuotrauka iš palekas.lt



ARCHITEKTŪRA. ROLANDO PALEKO VEIKLA 

Kitų valstybinių institucijų vardu atliktos mokslinės ekspertizės (kaip konkurso

vertinimo komisijos nario):

1. Lietuvos architektų rūmų vardu. SPA Vilnius Anykščiai, Vilniaus g. 80,

Anykščiuose. Uždaras plėtros architektūros projekto konkursas. 2022-04-12.

2. Lietuvos architektų rūmų vardu. Mokslo paskirties pastatas Žemynos g. 2C,

Vilniuje. Atviras architektūros projekto konkursas. 2022-04-13.

3. Lietuvos architektų rūmų vardu. Verslo centras, Lvivo g. 69a, Vilniuje. Tarptautinis

kviestinis architektūros projekto konkursas. 2022-06-27 .

4. Lietuvos architektų rūmų vardu. Gyvenamasis namas su administracinėmis,

prekybos ir paslaugų patalpomis, Žirmūnų g. 68a, Vilniuje. Uždaras architektūros

projekto konkursas. 2022-10-19

5. Lietuvos architektų rūmų vardu. Aukštybinis daugiafunkcinis pastatas, Lvivo g.

38, Vilniuje. Tarptautinis kviestinis architektūros projekto konkursas. 2022-12-07.

R. Palekas (darbo vadovas), su bendraautoriais. Dalyvis. Du įgyvendinti projektai:

daugiabutis Strazdelio g., Vilniuje ir SBA sandėliavimo ir gamybos klasteris

Klaipėdoje. Virtuali architektūros paroda „Žvilgsnis į save 2021– 2022“.



JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS 
SKATINIMAS

HSMS nariai 2022 m. vadovavo 42 doktorantams ar mokslininkų grupėms.
Paminėtina narių veikla:
Dalyvavimas komisijų darbe vertinant LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei Aukštųjų mokyklų studentų konkursams
pateiktus mokslo darbus, taip pat vertinant ir atrenkant paraiškas LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms, svarstomos
LMA stipendiatų ataskaitos. Vertinamos A. Smetonos (humanitarinių mokslų studijų sritis), A. Smetonos (menų studijų
sritis) ir A. Brazausko (socialinių mokslų studijų sritis) stipendijoms pateiktos paraiškos ir atrenkami kandidatai, vyksta
LMAJA narių rinkimai.
➢A. Andrijauskas nuolat ir labai daug individualiai dirba su jaunais mokslininkais, įtraukdamas juos į straipsnių rinkinius,
konferencijas ir kitus projektus.
➢G. Blažienė savanoriškai atliko LJMS paskelbto konkurso ,,2020 metų geriausia disertacija“ darbų vertinimą
humanitarinių ir socialinių mokslų srityje ir prisidėjo prie konkurso laureatų išrinkimo.
➢V. Daujotytė dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologijos doktorantūros veikloje, svarstant
disertacijas, egzaminuose.
➢R. Janonienė – VDA Menotyros krypties doktorantūros komiteto narė.
➢D. Kaunas – VU Komunikacijos fakulteto doktorantų nuolatinis konsultantas ir egzaminų komisijos narys.
➢G. Kuprevičius mecenuoja Viktoro Kuprevičiaus stipendiją VDU ir „EURIKA“ stipendijas KTU studentams (abi
vienkartinės, kasmetinės).
➢J. Sprindytė dalyvavo VU ir LLTI jungtinės doktorantūros doktorantų egzaminuose, doktorantų atestacijose, disertacijų
svarstymuose.



DALYVAVIMAS LIETUVOS IR TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE.
MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

HSMS nariai – aktyvūs įvairių užsienio organizacijų nariai, vadovavo 22 projektams, iš jų 5 tarptautiniams, vykdė 15
konkursinių projektų, iš jų 12 tarptautinių, bendradarbiavo su šalies ir užsienio partneriais, organizavo ir dalyvavo mokslo
simpoziumuose, konferencijose, perskaitė apie 70 pranešimų.

Paminėtina:
➢ R. Lazutka vadovavo dviem tarptautinių tyrimų projektams, dalyvavo vykdydamas du taikomuosius projektus.
➢ V. Mikelėnas yra Europos teisės instituto vienas steigėjų, dalyvavo jo valdymo, projektų aprobavimo veikloje;
Kazachijos Kaspijos universiteto Privatinės teisės centro kasmetinių konferencijų organizavimo veikloje; vykdė bendrus
turimus su Lenkijos Balstogės, Varšuvos universitetų Teisės fakultetų mokslininkais; bendradarbiaudamas su ES šalių narių
mokslininkais atliko tyrimą „EU Study for a potential EU legislative initiative on the recognition of parenthood“/ „ES
tyrimas dėl galimos ES teisėkūros iniciatyvos dėl tėvystės pripažinimo“ (finansavo Europos Komisija).
➢ Z. Norkus dalyvavo (kaip Work package / darbo paketo vadovas) vykdant tarptautinį Norvegijos. Estijos, Latvijos,
Lietuvos mokslininkų projektą „Kiekybiniai duomenys apie visuomenines ir ekonomines transformacijas trijų Baltijos šalių
regionuose per paskutinį šimtmetį istorinių transformacijų analizei ir ateities iššūkių įveikimui (BALTIC 100“ (Quantitative
Data about Societal and Economic Transformations in the Regions of the Three Baltic States during the Last Hundred Years
for the Analysis of Historical Transformations and the Overcoming of Future Challenges (BALTIC100).
➢ J. Sprindytė – ilgalaikės programos „XX–XXI a. lietuvių literatūros transformacijos: kanonas, poetika, kontekstai“
(2022–2026 m.) įgyvendinimas.
➢ V. Žulkus vadovavo ir užbaigė projektą Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po
vandeniu ir krante. ReCoasts&People (Man and Baltic Sea in the Meso–Neolithic: Relict Coasts and Settlements Below and
Above Present Sea Level. ReCoasts&People). Mokslinį tyrimą finansavo Europos socialinio fondas, lėšomis.



TARPTAUTINIS MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS
➢ A. Buračas – Pasaulio inovacijų fondo narys / World Innovation Foundation, elected Fellow; Pasaulinės mokslo,

inžinerijos ir technologijų akademijos (socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinis komitetas ir redakcinė priežiūros
taryba) narys / World Academy of Science, Engineering and Technology (Scientific Committee and Editorial Review
Board on Social and Human Sciences) narys;Tarptautinio akademijų ir mokslo draugijų žmogaus teisių tinklo narys /
The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies; Europosekonomikos lyginamųjų
studijų asociacijos / European Association of Comparative Economic Studies narys.

➢G. Blažienė leidžiant žurnalą „Acta Linguistica Lithuanica“ bendradarbiavo su Italijos, Vokietijos, Ukrainos, Brazilijos,
Malaizijos ir Čekijos, Ispanijos, Lenkijos, Slovakijos, JAV, Prancūzijos, Latvijos, Švedijos mokslininkais. Ilgalaikiai,
nuoseklūs ryšiai su pasaulio baltistais. Yra Tarptautinės onomastikos mokslų tarybos (ICOS), Amerikos vardų draugijos
(ANS – American Name Society) narė korespondentė, Regensburgo universiteto (Vokietija) Onomastikos draugijos,
Vokietijos onomastikos draugijos narė.

➢ Z. Kiaupa bendradarbiauja su Lenkijos mokslų akademijos Istorijos skyriaus Lituanistinė komisija. Nuo 1992 m.
kasmetinėse komisijos rengiamose konferencijose ir jos leidžiamame mokslo žurnale Rocznik lituanistyczny
nagrinėjama Lietuvos ir Abiejų Tautų Respublikos istorijos klausimai. Tai yra produktyvi Lietuvos ir Lenkijos istorikų
bendradarbiavimo erdvė, per ją tarptautinėje erdvėje skleidžiami Lietuvos istorijos mokslo pasiekimai, konferencijose.

➢R. Lazutka – Europos socialinės politikos tinklas. Liuksemburgo socialinių ir ekonominių tyrimų instituto (LISER)
ekspertas / European Social Policy Network. Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). Expert.

➢V. Martinkus – Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (REEC-ENCL) narys: Lietuvos lyginamosios literatūros
asociacijos (įkurta 2004 m.) narys.

➢A. V. Matulionis – Daugpilio universiteto socialinių mokslų profesorių tarybos narys.



TARPTAUTINIS MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS
➢Z. Norkus – Europos sociologų asociacijos tyrimų tinklo Nr. 36 „Transformacijos sociologija: Rytai ir Vakarai“ Tarybos narys;
serijos „Lithuanian Studies without Border“”, leidžiamos leidykloje Academic Studies Press (JAV) leidėjų tarybos narys; Tyrėjų
tinklo COMPASSS (COMPArative Methods for Systematic cross-caSe analySis) Patarėjų tarybos (Advisory Board) narys
➢V. Nekrošius – Ščecino universiteto (Lenkija) Civilinio proceso teisės katedros ekstraordinarinis profesorius.
➢R. Petrauskas – Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos (Internationale Historische Kommission zur
Erforschung des Deutschen Ordens) narys (tarptautinė mokslininkų asociacija, burianti Vokiečių ordino istorijos tyrinėtojus;
tyrimai svarbūs, atsižvelgiant į Vokiečių ordino įtaką Viduramžių Lietuvos istorijai).
➢D. Pociūtė-Abukevičienė bendradarbiavo su Padujos, Bolonijos, Turino, Udinės (Italija) universitetais, kur vyko aukšto lygio
ankstyvųjų naujųjų laikų Europos istoriniai tyrimai, ypač religinių judėjimų (jėzuitų, protestantizmo). Per dešimtmetį parengta
nemažai bendrų mokslo leidinių Italijoje ir Lietuvoje, dalyvauta mokslo konferencijose. 2022 m. tapo Udinės universitete naujai
įkurtos Lietuvos ir Baltijos šalių laboratorijos / Laboratorio di studi Lituani e dell’ Area Baltica bendradarbe (vadovas Dr.
Emiliano Ranochi).
➢J. Sprindytė nuo 1995 m. bendradarbiauja su Latvijos universiteto mokslininkais, Latvijos literatūros, folkloro ir meno institutu
Rygoje, Estijos Under ir Tuglaso centru (nuo 1996 m.), Talino universitetu. Bendro tęstinio projekto „Back to Baltic memory“
vykdymas (konferencijos, seminarai, bendri straipsnių rinkiniai, abipusiškas reikšmingų abiem šalims monografijų ir kitų leidinių
recenzavimas ir kt.). Su Liepojos universiteto filologais (nuo 2010) rengiamos bendros konferencijos, konsultuojamasi dėl
šiuolaikinių metodologijų taikymo literatūros tyrimams, keičiamasi knygomis.
➢D. Staliūnas – tarptautinio projekto ,,Kasdienybė vokiečių okupuotuose kraštuose II pasaulinio karo metais" vadovas Lietuvoje
(projekto koordinatoriai - Wupertalio universitetas ir Herderio institutas).
➢V. Žulkus – Nuskendusių laivų muziejaus VRAK (Stokholmas, Švedija) patariamosios tarybos narys (Member of the Advisory
Board, Museum of Wrecks (Stockholm, Sweden).



BENDRADARBIAVIMAS SU REGIONAIS, 
PRAMONĖS IR VERSLO ĮMONĖMIS BEI ORGANIZACIJOMIS

➢ A. Beinorius surengė sociokultūrinius mokymus VšĮ „Verslo vadovų klube“, VšĮ „Idealistų būstinėje“, UAB „Shibui Partners“.
➢ D. Kaunas kartu su Ignalinos r. savivaldybės mero pavaduotoju Juozu Roku ir grupe jį lydėjusių darbuotojų, 2022 m. spalio

15 d. dalyvavo Karveliškių kapinėse atidengiant atminimo lentą, skirtą iš Ignalinos krašto kilusiam knygrišiui profesionalui
Leonui Panavui. Organizavo šios lentos gamybą ir įrengimą, lėšų rinkimą, kalbėjo renginyje ir dalyviams pristatė asmenį bei
jo knygrišystės darbus.

➢ D. Klajumienė bendradarbiavo su Šilutės savivaldybe ir Hugo Šojaus muziejumi siekiant išsaugoti Šilutės senąsias evangelikų
liuteronų kapines. Prisidėjo prie seminaro rengimo, taip pat organizuojant Vilniaus dailės akademijos Restauravimo
katedros studentus ir dėstytojus atlikti vasaros praktiką restauruojant Šilutės kapinių antkapius (buvo konservuoti ir
restauruoti 8 antkapiai).

➢ R. Lazutka atliko taikomąjį projektą „Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas“ pagal sutartį su Europos
sveikatos ir darnaus vystymosi institutu /European Institute of Health and Sustainable Development (užsakovas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija), skaitė paskaitas pagal UAB Macaw International Lietuva, UAB „Novian Systems“ užsakymus.

➢ V. Mikelėnas bendradarbiavo su Lietuvos draudikų asociacija, Lietuvos notarų rūmais, Lietuvos laivų savininkų asociacija,
Lietuvos verslo konfederacija.

➢ J. Sprindytė – su Lietuvos istorijos institutu – parengė Valdemaro Klumbio monografijos „GYVENIMAS TARP: Lietuvos
inteligentijos laikysenos sovietmečiu“ knygos recenziją.

➢ V. Žulkus parengė ir pastatė 3 informacinius stendus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis apie Šventosios archeologinį paveldą
(Akmens amžiaus gyvenvietės; Janmarienburgas; Elijos gyvenvietė) kartu su Palangos savivaldybės Kultūros skyriumi.



DALYVAVIMAS VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

➢E. Jovaiša – Seimo narys.
➢R. Petrauskas – Vilniaus universiteto rektorius.
➢A. Kuncevičius – Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas.
➢E. Aleksandravičius – Sugiharos fondas „Diplomatai už Gyvybę“ steigėjas ir valdybos narys, „Prezidento Valdo Adamkaus
biblioteka-muziejus“ valdybos narys.
➢A. Buračas – Lietuvos kultūros fondo prezidiumo narys; Lietuvos žmogaus teisių asociacijos garbės narys.
➢R. Janonienė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Valdovų rūmai Tarybos narė.
➢R. Janonienė, D. Klajumienė – Lietuvos dailės istorikų draugijos narės.
➢G. Blažienė, D. Kaunas, R. Petrauskas – LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo tarybos nariai.
➢D. Kaunas dalyvauja prezidentūros inicijuotoje darbo grupėje, kuri įgyvendina prezidento iškeltą idėją „Aušros“ žurnalo 140-
mečio proga išleisti jo faksimilinę laidą. Darbo bazė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Konsultavo ir dalyvavo rengiant
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos leistą sieninį kalendorių „Mažosios Lietuvos XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvybės
puoselėtojai 2023“.
➢R. Lazutka – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Darbo grupės užimtumo ir nedarbo socialinio draudimo sistemos
peržiūrai“ narys.
➢A. Masklauskaitė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės Komisija - Valstybės pažangos tarybos narė, Koordinacinės grupės narė.
➢V. Daujotytė, J. Sprindytė, V. Martinkus – Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.
➢V. Martinkus – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos (garbės) narys, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys.
➢V. Nekrošius – VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas, Lietuvos žaliųjų partijos, Molėtų r. savivaldybės tarybų
narys.



DALYVAVIMAS VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE

➢Z. Norkus– Lietuvos sociologų draugijos Vykdomosios Tarybos narys, VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio
darbo instituto Sociologijos katedros vedėjas.
➢R. Palekas – Lietuvos kultūros tarybos narys, Vilnius TECH universiteto Architektūros fakulteto atestacinės komisijos
pirmininkas, Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos narys, Vilniaus miesto
Šv. Kristoforo apdovanojimų komisijos narys.
➢D. Pociūtė-Abukevičienė – Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė. Paminko Reformacijos ir
lietuvių raštijos pradininkams Vilniaus Reformatų sode organizacinio komiteto narė.
➢J. Sprindytė – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Visuotinės lietuvių enciklopedijos, Skaitmeninės „Visuotinės
lietuvių enciklopedijos” (eVLE) konsultacinių kolegijų narė.
➢B. Stundžia – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas, Lietuvių kalbos
draugijos pirmininko pavaduotojas.
➢V. Žulkus – Baltijos Asamblėjos apdovanojimų Lietuvos nacionalinės žiuri (Lietuvos Respublikos Seimas) narys,
Klaipėdos m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, Palangos m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo,
Palangos m. savivaldybės tarybų narys.



APDOVANOJIMAI IR PRIPAŽINIMAI

➢V. Martinkui įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite
Lietuvai“: už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą.
➢D. Kaunas VU Senato apdovanotas kaip skaitomiausios 2022 metais VU leidyklos išleistos mokslinės
monografijos „Martynas Jankus“ (2021) autorius.
➢R. Lazutkai įteikta VU Filosofijos fakulteto premija už ekspertinę veiklą ir dėstymo kokybę.
➢V. Mikelėnui Lietuvos notarų rūmai įteikė Juozo Vilkutaičio-Keturakio medalį.
➢Z. Norkui – Lietuvos sociologų draugijos prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos
mokslo duomenynų vystymą 2021 metais (drauge su Aelita Ambrulevičiūte, Jurgita Markevičiūte, Vaidu
Morkevičiumi, Giedriumi Žvaliausku kaip tyrėjų grupė vadovas). Taip pat įteiktas 2022 m. VU apdovanojimas už
geriausią metų tarptautinį universiteto mokslo projektą (Kiekybiniai duomenys apie visuomenines ir ekonomines
transformacijas trijų Baltijos šalių regionuose per paskutinį šimtmetį istorinių transformacijų analizei ir ateities
iššūkių įveikimui (BALTIC 100)) (drauge su Adomu Klimantu, Jurgita Markevičiūte, Vytautu Valatka kaip tyrėjų
grupės vadovas).
➢D. Pociūtei-Abukevičienei įteikta VU Rektoriaus premija už 2022 m. mokslo pasiekimus
➢B. Stundžiai – LMA Kazimiero Būgos premija už fundamentalius baltistikos tyrimus ir K. Būgos tradicijų nuoseklią
tąsą, taip pat apdovanotas LR Seimo pirmininko pavaduotojo dr. P. Saudargo padėka, įteiktas Seimo medalis už
mokslinę ir visuomeninę veiklą, darbą VLKK bei LR Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijoje.
➢J. Sprindytei, Z. Kiaupai įteikti Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliai.



Virginijos Valuckienės nuotraukos, 
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Datkūnaitės
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