
FESTIVALIO PROGRAMA
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VILNIUS: 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, Lietuvos mokslų akademija, UAB „Ekspla“, 
UAB „Sicor Biotech/Teva“, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, Lietuvos kosmoso asociacija, Liepiškių technologijų parkas, UAB „Verslo 
žinios“, UAB „Aqua lingua“, VšĮ „Mokslas ir menas“, VU Komunikacijos fakultetas, 
VU Filosofijos fakultetas, VU Gamtos mokslų fakultetas, VU Istorijos fakultetas, VU 
Fizikos fakultetas, VU Filologijos fakultetas, VU Teisės fakultetas, VU Matematikos ir 
informatikos fakultetas, VU Chemijos fakultetas, VU Ekonomikos fakultetas, VU Kauno 
humanitarinis fakultetas, VU MF Žmogaus genomo tyrimų centras, VU Teorinės fizikos 
ir astronomijos institutas, VU Orientalistikos centras, VU biblioteka, VU bibliotekos 
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, VU Botanikos sodas, VU GMF 
Zoologijos muziejus, VU Meteorologinė stotis, VU Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas, VU Biotechnologijų institutas, VU Biochemijos institutas, VU 
Tarptautinio verslo mokykla, VU Užsienio kalbų institutas, VU MIF Skaitmeninių tyrimų 
ir skaičiavimų centras, VU Kartografijos centras, VU Sveikatos ir sporto centras, VU Šv. 
Jonų bažnyčios varpinė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuvos 
edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų 
fakultetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras. 
Antakalnio gimnazija, Gabijos gimnazija, Mykolo Biržiškos gimnazija, Salininkų 
gimnazija, Simono Daukanto gimnazija, Žemynos gimnazija, Žirmūnų gimnazija, 
Žvėryno gimnazija, Žėručio pradinė mokykla.



3

KAUNAS:

VšĮ „Karo paveldo centras“, Kauno tvirtovės VII fortas, Lietuvos zoologijos sodas, 
AB „Lietuvos energijos gamyba“, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 
VĮ „GIS-Centras“, UAB „Semseye“, UAB „Burbuliukas“, Kauno IX forto muziejus, KTU 
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, KTU Statybos ir architektūros fakultetas, 
KTU Informatikos fakultetas, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, KTU 
Elektros ir elektronikos fakultetas, KTU Cheminės technologijos fakultetas, KTU 
Ekonomikos ir verslo fakultetas, KTU Moksleivių laboratorija, KTU Prof. K. Baršausko 
ultragarso mokslo institutas, KTU studentų korporacija „Tautito“, KTU Radijo klubas, 
VU Kauno humanitarinis fakultetas, LSMU Farmacijos fakultetas, LSMU Patologinės 
anatomijos klinika, VDU Kauno botanikos sodas, Aleksandro Stulginskio universiteto 
Agronomijos fakultetas, ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, ASU Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakultetas, ASU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, ASU Atviros prieigos 
centras, Kauno technikos kolegija, Lietuvos biochemikų draugija. 
Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Jėzuitų gimnazija, Jono Basanavičiaus gimnazija, 
Kazio Griniaus progimnazija, Prano Mašioto pradinė mokykla, Santaros gimnazija, 
Varpo gimnazija, VDU Rasos gimnazija.

KLAIPĖDA:

Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, 
Lietuvos jūrų muziejus, AB „Klaipėdos energija“. 
Ąžuolyno gimnazija, Vytauto Didžiojo gimnazija, Žemynos gimnazija.

ŠIAULIAI: 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Šiaulių meteorologijos 
stotis, Šiaulių apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, „Rūtos“ šokolado muziejus, 
Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės 
ir negalės studijų fakultetas Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos mokslų 
fakultetas, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas, Šiaulių universiteto 
Botanikos sodas, Šiaulių universiteto IMESI - informatikos, matematikos ir e. studijų 
institutas. 
Didždvario gimnazija, Juliaus Janonio gimnazija, Romuvos gimnazija, Šiaulių 
Universiteto gimnazija.

PANEVĖŽYS:

AB „Panevėžio energija“, Prekybos ir pramogų centras BABILONAS, KTU Panevėžio 
technologijų ir verslo fakultetas, Panevėžio kolegija. 
Juozo Balčikonio gimnazija, Minties gimnazija, Vytauto Žemkalnio gimnazija, Aušros 
pagrindinė mokykla.

DRUSKININKAI, KRUONIS:

Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Kruonio gimnazija.

Festivalis internete www.mokslofestivalis.eu 
Visi renginiai nemokami, tačiau į renginius pažymėtus raide „R“, prašome registruotis 
internetu, telefonu 8 644 84 345 arba el. paštu mokslofestivalis@gmail.com 
Informacija apie renginius teikiama telefonais: 8 698 323 60, 8 687 34 353
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PROGRAMA VILNIUJE 

10 d.

1 „Prokuratūros statusas, sistema ir kompetencija. Prokuroras ir jo vykdoma kaltinimo 
funkcija“ - Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras, VU Teisės fakulteto asist. Gintaras 
Jasaitis – 13 val. VU Teisės fakulteto K. Jablonskio aud. (Saulėtekio al. 9, I rūmai). R
Paskaitos metu bus kalbama apie Lietuvos prokuratūros statusą, sistemą ir 
kompetenciją, numatytus Lietuvos Konstitucijoje ir Prokuratūros įstatyme, apie 
prokuroro vykdomas ikiteisminio tyrimo ir kaltinimo funkcijas, apibrėžtas Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekse. Taip pat aptartos praktinės prokuroro 
veiklos ypatybės ir problemos.

2 „Japonų kalbos laboratorija“ – lekt. Jurgita Polonskaitė – 15 val. VU Orientalistikos 
centre, Japonų aud. (įėjimas iš L. Stuokos-Gucevičiaus kiemo, II a., Universiteto g. 
5). R
Japonų kalbos laboratorijoje susipažinsite su bendriausiais dalykais, žinotinais apie 
japonų kalbą: vartojimo paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo 
lygio pasiekimais, svarba pažįstant Japonijos kultūrą. Išmoksite japoniškai ištarti ir 
užrašyti dažniausiai vartojamas frazes ir žodžius.

3 Ekskursija į Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyrių – Indrė Zalieskienė 
– 15 val. VU bibliotekoje (Universiteto g. 3). R
Susitikimo metu pasakosime apie popieriaus istoriją, parodysime kaip jis gaminamas. 
Taip pat supažindinsime su knygų restauravimo procesu.

4 „Renkuosi humanitariką“ – doc. dr. Antanas Smetona ir doc. dr. Vytautas Ališauskas – 
16 val. VU Filologijos fakulteto K. Donelaičio aud. (Universiteto g. 5). R
Probleminis humanitarinių mokslų ir studijų aptarimas. Humanitarinių ir filologinių 
studijų galimybių analizė ir pristatymas. Humanitarika – tai ne vien kalbos ar literatūros 
mokslai, o gerokai platesnės studijos, Vakarų pasaulyje žinomos Humanities vardu, jos 
orientuotos į lanksčios, atviros, plačiai ir kūrybingai mąstančios asmenybės, ateities 
intelektinio lyderio formavimą.

5 „Mentalizacija: suprantant savo ir kito vidinį pasaulį“ – dokt. Lina Gervinskaitė – 
Paulaitienė -16 val. VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9/1). R
Mentalizacija – tai savo ir kito žmogaus elgesio supratimas, susiejant stebimą elgesį 
su vidiniu pasauliu. Mentalizaciją galima apibūdinti ir kaip gebėjimą pamatyti kitą 
iš vidaus, o save iš išorės. Paskaitoje plačiau aptarsime, kaip dar galima apibūdinti 
mentalizaciją, kaip ji įgyjama ankstyvuose prieraišumo santykiuose ir kaip atsiskleidžia 
kasdienybėje. Kaip lavinti šį gebėjimą.

6 Festivalio atidarymas.
„Transhumanizmas. Ar implantai pakeis žmogaus smegenis?”. Mokslinio fantastinio 
trilerio „Liusi” peržiūra – 17.30 val. Kino centre „Forum cinemas Vingis”. R
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7 Mėnulio stebėjimai pro teleskopus – Viltė Girdzijauskaitė ir Dmitrij Mešalkin – 
21.30 val. Planetariumo Stebėjimų aikštelėje. R  
Mėnulio pilnaties paviršiaus vaizdų rodymas per teleskopus ir jų mokslinis apibūdinimas. 
Tik esant giedram dangui.

11 d.

8 Ekskursija į Šv. Jonų bažnyčios varpinę – dr. Ramūnas Kondratas – 10 val. Šv. Jonų 
bažnyčios varpinėje (Šv. Jono g. 12). R
Ekskursijos metu lankytojai pamatys parodą „Universitetas pasaulyje“, išvys Fuko 
švytuoklę, sužinos, kaip ji veikia bei pasigrožės Vilniaus miesto panorama.

9 „Biofarmacinių vaistų kūrimas ir gamyba“ – Giedrius Žunda – 11 ir 14 val. 
Ekskursija biofarmacijos įmonėje TEVA/„Sicor Biotech“. R
Ekskursijos metu išklausysite paskaitą apie biofarmacinių vaistų kūrimą bei gamybą, 
aplankysite mokslinių tyrimų centrą, kokybės kontrolės laboratorijas bei biofarmacinių 
vaistų gamyklą.

10 Renginys 110-osioms A.Jucio gimimo metinėms LMA didžiojoje salėje – 14 val.
„Šiuolaikinė atomo fizika“
„Akademikas Adolfas Jucys – šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas“- prof. 
habil. dr. Romualdas Karazija.
„Paprasti ir sudėtingi atomai“ - 2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureatė dr. Alicija 
Kupliauskienė.
„Labai šalti atomai ir jų valdymas“ - 2013 m. Adolfo Jucio premijos laureatas prof. habil. 
dr. Gediminas Juzeliūnas. 
Adolfo Jucio atminimo medalio įteikimas prof. habil. dr. Gediminui Juzeliūnui.
Žymus XX a. fizikas teoretikas Ričardas Feinmenas (R. Feynman) savo garsiame paskaitų 
kurse klausė: „Jeigu nutiktų kokia nors pasaulinė katastrofa ir visos sukauptos mokslo 
žinios būtų sunaikintos, o ateities kartoms išliktų vienintelė frazė, koks trumpiausias 
teiginys suteiktų daugiausia informacijos?“ R. Feinmeno nuomone, toks sakinys būtų: 
„Visi kūnai sudaryti iš atomų – mažyčių kūnelių, kurie nuolat juda, traukia vienas kitą 
mažais atstumais, bet atsistumia glaudžiau prispausti vienas prie kito.“
Jeigu užsienyje sutiktam atomo fizikos specialistui pasisakytumėte esantis iš Lietuvos, 
jis iš karto paminėtų profesorių Adolfą Jucį ir jo Vilniuje sukurtą šios krypties mokslo 
centrą. Tad šį renginį pradės A. Jucio mokinio, mokslo populiarinimo knygų autoriaus 
prof. Romualdo Karazijos pasakojimas apie atomo teorijos kūrėją, kurio šimto 
dešimties metų jubiliejus minimas festivalio metu. A. Jucio biografija liudija, kaip, 
nepaisant labai nepalankių sąlygų, yra įmanoma pasiekti mokslo aukštumų. Jis tapo 
labiausiai cituojamu užsienio mokslo žurnaluose Lietuvos mokslininku. Jo vadovaujami 
mokslų kandidato disertacijas parengė apie penkiasdešimt fizikų. A. Jucys kūrė pirmąjį 
Lietuvoje Fizikos ir matematikos institutą, kuriame ėmė veikti pirmasis Lietuvoje 
universalus kompiuteris. Daugiau įdomios medžiagos apie A. Jucį ir atomo fiziką 
Lietuvoje bus pateikta renginio metu pristatomoje virtualioje parodoje „Atomas – 
mano gyvenimas“.
Už atomo fizikos darbus paskirtos net penkios Lietuvos mokslo premijos. Praėjusiais 
metais ją pelnė VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkai: prof. Pavelas 
Bogdanovičius, prof. Gediminas Gaigalas ir dr. Alicija Kupliauskienė (du iš jų yra A. Jucio 
mokiniai, o vienas – mokinio mokinys).
Savo paskaitoje „Paprasti ir sudėtingi atomai“ dr. A. Kupliauskienė papasakos, kuo 
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svarbi ir įdomi šiuolaikinė atomo fizika. Kokiomis savybėmis pasižymi patys sunkiausieji 
atomai. Kokie atominiai procesai vyksta termobranduolinės sintezės reaktoriuje, kaip 
galima gauti išsamią informaciją apie atomų smūgius su fotonais ir elektronais. Norint 
atsakyti į tokius klausimus, tenka vis tiksliau atsižvelgti į elektronų tarpusavio sąveikas, 
reliatyvistinius efektus, kurti naujus metodus.
Viena iš naujausių atomo fizikos krypčių, pelniusių net dvi Nobelio fizikos premijas 
– neįprastos atomų savybės, juos atšaldžius beveik iki absoliutaus nulio. Apie tai 
papasakos Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorius 
prof. Gediminas Juzeliūnas. Dirbti priešakinėse mokslo linijose įmanoma tik 
konkuruojant ir kartu palaikant glaudžius ryšius su pagrindiniais tos krypties užsienio 
mokslo centrais. Apie G. Juzeliūno reikšmingą indėlį į labai šaltų atomų tyrimus liudija 
tai, kad net dešimt jo mokslinių straipsnių buvo spausdinta žurnale „Physical Review 
Letters“, skelbiančiame trumpus pranešimus apie svarbiausius šiuolaikinės fizikos 
rezultatus. Už tą darbų ciklą G. Juzeliūnui praėjusiais metais suteikta Lietuvos mokslų 
akademijos A. Jucio premija. Renginio metu bus galima nemokamai įsigyti R. Karazijos 
knygą „Žalias teorijos medis“.

Lietuvos mokslo premijos laureatai – visuomenei
 
11 „Laisva ir nelaisva sintaksė: lietuviškas galvojimas iš A. Šliogerio, J. Apučio, 
R. Granausko, B. Radzevičiaus“ – LMA tikroji narė prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-
Pakerienė – 17 val. LMADidžiojoje salėje. R
(Paskaita skiriama Arvydo Šliogerio septyniasdešimtmečiui). 
Prieš kelerius metus Arvydas Šliogeris LMA salėje skaitė viešą paskaitą apie lietuvišką 
galvojimą. Mintyse tą paskaitą pratęsinėjau, pildžiau lietuvių literatūros medžiaga. 
Tą darbą tebetęsiu ir šiandien, pasiremdama artima kryptimi einančių humanitarų 
darbais, taip pat Arvydo Šliogerio knyga „Lietuviškosios paraštės“ (2011). 
Kas būdinga tautai, pasirodo kalba, pirminėmis metaforomis, laisva ir nelaisva sintakse 
(kuo sintaksė laisvesnė, tuo sunkiau parašyti individualų sakinį, parašyti taip, kad 
sintaksė prarastų savo gramatinę laisvę, bet iš tos nelaisvės išeitų  kūrybos veiksmo 
suteiktu atskiru, unikaliu laisvumu), tautosaka, mitologija. Paskaitos centras – Broniaus 
Radzevičiaus ir Arvydo Šliogerio minčių suaugimuose, neatskiriamuose nuo praėjusio 
amžiaus paskutiniųjų dešimtmečių prozos – nuo Juozo Apučio, Romualdo Granausko. 
Juozo Apučio įvade Broniaus Radzevičiaus apsakymų rinktinei „Link Debesijos“ (1984) 
paryškinta mintis, kuri tada buvo itin svarbi: „Originalios išvados, apibendrinimai jau 
susiklostę B. Radzevičiaus sąmonėje, susiklostę l i e t u v i š k a i“. Tai, ką galima atpažinti 
kaiplietuviškus klostinius, veda į tuos visuomenės pokyčius, kurie prasideda atgimimu, 
sąjūdžiu.     
Galima prielaida: lietuviško jutimo, galvojimo šaknys glūdi pirminėse kalbos lytyse 
(labiausiai sintaksėje ir metaforose), suglaudžiančiose matymo, girdėjimo, atsiliepimo 
lytis. Iš tų šaknų auga filosofija, kūryba. 

 
12 Ekskursija į Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyrių – Indrė 
Zalieskienė – 15 val.VU bibliotekoje (Universiteto g. 3). R
Susitikimo metu pasakosime apie popieriaus istoriją bei parodysime kaip jis gaminamas. 
Taip pat supažindinsime su knygų restauravimo procesu. 

13 „Kaip gimsta šiuolaikiniai lazeriai“– dr. Nerijus Rusteika – 12 val. ekskursija ir 
paskaita UAB „Ekspla“ R 
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Jau 22 metus „Ekspla“ savarankiškai kuria ir gamina lazerines sistemas ir susijusią 
įrangą. Tik menka jų dalis lieka Lietuvoje, didžiuma pasklinda po platų pasaulį: 
nuo Japonijos ir Kinijos iki JAV ir Brazilijos, nuo Indijos ir Rusijos iki Australijos ir 
Pietų Afrikos. Su „Eksplos“ lazeriais dirba mokslininkai žymiausiuose visų žemynų 
universitetuose, Hitachi ir Mitsubishi, IBM, NASA, JAV karinio laivyno ir oro pajėgų 
tyrimų centruose, CERN‘e, Rezerfordo laboratorijoje. „Eksplos“ logotipu paženklintų 
gudrių daiktų vis daugėja ir užsienio šalių pramonės įmonėse. Solidus mokslininkų 
ir inžinierių kolektyvas imasi įvairiausio pobūdžio taikomųjų tyrimų ir konstravimo 
darbų, pačių keisčiausių nestandartinių užduočių. Aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose projektuose, parodose ir konferencijose. „Ekspla“ kviečia susipažinti, 
kaip gimsta lazeriai:  iš pradžių - patyrusio lazerininko dr. Nerijaus Rusteikos paskaita, 
po to - ekskursija į naująsias gamybines laboratorijas.
 
14 „Kinas ir filosofija“ – doc. dr. Nerijus Milerius – 17 val. VU Filosofijos fakulteto 201 
aud. (Universiteto g. 9/1). R
Filosofija ir kinas dažnai būdavo suvokiami kaip priklausantys skirtingoms sritims: 
filosofija – žodžio, o kinas – vaizdo. Vis dėlto šių dienų pasaulyje griežta perskyra tarp 
žodžio ir vaizdo nebeegzistuoja, filosofija „vaizduoja“, o kinas – mąsto. Paskaitoje „Kinas 
ir filosofija“ aptarsime bendruosius kino filosofijos principus, kurie bus iliustruojami 
apokaliptinio kino pavyzdžiais.

15 „Informacija internete: kaip užtikrinti atvirąją prieigą?“ – prof. dr. Marija Stonkienė 
– 17 val.VU Komunikacijos fakulteto 217 (Spaudos teatro) aud. R
Dažnas, naršydamas internete ir naudodamas ten surastą informaciją, nesusimąsto, 
kad virtualioje erdvėje plintantys kūriniai gali būti apsaugoti intelektinės nuosavybės 
teisėmis. Kaip galima užtikrinti tokių kūrinių nevaržomą naudojimą? Kas gali tai 
padaryti? Į ką būtina atkreipti dėmesį, naudojant tokius kūrinius?

16 Filmo „Garbės keliai“ (Paths of Glory, JAV, 1957) peržiūra ir diskusija, minint Pirmojo 
pasaulinio karo šimtmetį: ar ko nors pasimokėme? – dr. Deividas Šlekys – 17 val. VU 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 402 aud. (Vokiečių g. 10). R
Prancūzų karo vadas liepia atakuoti priešo apkasus. Tikslo pasiekti neįmanoma, nors 
generolai pasirengę paaukoti savo žmonių gyvybes. Per ataką vieni pabėga iš mūšio 
lauko, kiti žūva. Mūšio lauką kartu su savo kariais palieka ir pavargęs nuo beprasmiškų 
įsakymų pulkininkas Draskas. Kad tokie dalykai nepasikartotų, generolai suima penkis 
pirmus pasitaikiusius karius. Jie kaltinami pabėgę iš mūšio lauko. Kariai stoja prieš 
tribunolą ir jiems gresia mirtis.

17 „Žemės klimato išdaigos“ – Edita Dačinskaitė – 18 val. edukacinė programa VU TFAI 
Planetariumo Žvaigždžių salėje. R
Mokslo žinių, mįslių, hipotezių nurodyta tema apžvalga, gausiai iliustruota vaizdais ir  
panoramomis. Žvaigždėto naktinio dangaus skliauto rodymas ir apibūdinimas.

18  „Vyrai ir moterys kitaip žiūri ir kitką mato“ – doc. dr. Aleksandras Pleskačiauskas – 
18 val.VU GMF Biofizikos aud. R 
Žmogaus akies tinklainės sandara leidžia matyti ryškų vaizdą tik nedideliame 
plotelyje. Todėl priimant vaizdinę informaciją realiame pasaulyje tenka dairytis – 
sukioti galvą ir judinti akis. Jau prieš kelis dešimtmečius mokslininkai pastebėjo, kad 
akių judesiai yra lyčiai specifiški. Pirmiausia akių judesių skirtumus lemia smegenų 
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anatominiai ir fiziologiniai skirtumai. Dar labiau šiuos skirtumus nulemia skirtingi 
biologiniai ir socialiniai vyrų ir moterų elgsenos modeliai. Kai kurie tyrimai parodo ir 
skirtingų kultūrų įtaką akių judesiams bei žiūrėjimo krypčiai.

12 d.

19 Mokslo komunikacijos seminaras – doc. dr. Eugenijus Laurinaitis ir dr. Rolandas 
Maskoliūnas – 9 – 13 val. LMA mažojoje konferencijų salėje. R 
Seminaro pirmoje dalyje - paskaita „Mokslas kaip gyvenimo dalis“. Antroje dalyje 
– diskusija „Ką galima papasakoti apie mokslą kiekvienam“. Seminaro dalyviams 
rekomenduojama perskaityti Susan Cain knygą „Tyla“ (Aukso pieva, 2013).

20 Ekskursija į Šv. Jonų bažnyčios varpinę – dr. Ramūnas Kondratas – 10 val. Šv. Jonų 
bažnyčios varpinėje (Šv. Jono g. 12). R
Ekskursijos metu lankytojai pamatys parodą „Universitetas pasaulyje“, išvys Fuko 
švytuoklę, sužinos, kaip ji veikia bei pasigrožės Vilniaus miesto panorama. 

21 „Spalvų inžinerija puslaidininkiniuose šviestukuose“ – dokt. Jonas Jurkevičius – 10, 
11, 13 ir 14 val. Mokslo dirbtuvės VU Fizikos fakulteto 706 kab., III rūmuose (Saulėtekio 
al. 9). R
Puslaidininkiniai šviestukai – naujas, našus šviesos šaltinis, naudojamas automobiliuose, 
šviesoforuose, švieslentėse. Balti šviestukai taikomi dar plačiau: nuo mobiliųjų telefonų 
ir kompiuterių iki buityje naudojamų našių apšvietimo lempučių. Kiekviename 
šviestuke – spalvotame ar baltame, galingame ar visai mažos galios, šviečia nedidelis 
puslaidininkinės medžiagos gabalėlis. Naudojant skirtingus puslaidininkius šiandien 
gaminami dariniai, šviečiantys reikiama spalva. Mokslo dirbtuvėse paprastai ir 
vaizdžiai, eksperimentuodami su puslaidininkiais, naudojamais realiuose prietaisuose, 
atsakysime į klausimus: kas lemia šviestukų spalvą? Kaip pagaminti šviestuką? Kaip iš 
vienspalvio šviestuko pagaminti baltos šviesos šaltinį?

22 Ekskursija į Vilniaus universiteto Fizikos muziejų – prof. habil. dr. Liudvikas Kimtys 
– 15 val.VU Fizikos fakulteto 406 kab., III rūmuose (Saulėtekio al. 9). R 
2010 metais Vilniaus universiteto Senatas įkūrė Vilniaus universiteto muziejų, kurio 
padaliniu yra Fizikos muziejus. Vertingiausi eksponatai – įvairūs atomų ir molekulių 
spektrams tyrinėti skirti prietaisai (monochromatoriai, spektrografai, mikroskopai), 
daug elektros matavimo prietaisų, skaičiavimo technikos raidą atspindintys daiktai. 
Kai kurie eksponatai turi gilią istorinę vertę. Pavyzdžiui, „Fuess“ firmos prizminis 
spektrografas su Rezerfordo konstrukcijos prizme buvo panaudotas registruoti ypač 
silpnoms spektrinėms linijoms. Juo pirmą kartą pavyko užfiksuoti bei eksperimentu 
įrodyti magnetinį dipolinį spinduliavimą. Yra prietaisų, kuriuos moksliniam darbui 
naudojo žymūs Lietuvos fizikai savo mokslinės veiklos pradžioje. Fizikos muziejuje 
renkami ir eksponuojami ne tik prietaisai, bet ir rašytiniai šaltiniai – žymių fizikų 
mokslinės publikacijos, vadovėliai, rankraščiai ir įdomūs dokumentai, nuotraukos, 
liudijančios reikšmingus Lietuvos fizikų gyvenimo įvykius.

23 „Augalų imuniteto patogenams reguliacija signalo perdavimu” – dokt. Kotryna 
Kvederavičiūtė– 12 val. ekskursija VU Biotechnologijų institute (Graičiūno g. 8). R
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Augalai, kaip ir žmogus bei kiti gyvi organizmai, nuolat apsupti įvairių patogenų. 
Norėdami prisitaikyti, augalai turi atpažinti aplink esančius patogenus ir į juos 
reaguoti - įjungti reikiamas apsaugines sistemas. Vienas iš būdų - informacijos/signalų 
perdavimas ląstelėje MAPK kaskada. Tai labai konservatyvus būdas, naudojamas 
ląstelės informacijai perduoti visuose aukštesniuose organizmuose, įskaitant žmogų.
Mes tiriame, kaip augalo ląstelės yra prisitaikiusios atpažinti, pajusti ir apsiginti nuo 
patogenų. Naudodami modelinį augalą - baltažiedį vairenį, sužinome augalo atsakus 
į įvairius patogenus. Tirdami signalo perdavimo intensyvumą, genų raiškos pokyčius, 
apsauginių medžiagų sintezę, atskleidžiame, kaip MAPK kaskada siejasi su augalų 
imunitetu, kokie ląstelės molekuliniai mechanizmai lemia augalo atsparumą ar 
jautrumą ligoms.

24 „Kompiuteryje sumodeliuotų fermentų evoliucija, panaudojant mikroskysčių 
technologiją” – dr.Linas Mažutis - 13 val. ekskursija VU Biotechnologijų institute. R 
Mes vystome mikroskysčių technologiją, kuri leidžia analizuoti įvairias biochemines 
ir biologines reakcijas, jas patalpinant į piko- arba nanolitro tūrio lašelius (vienas 
nanolitras sudaro vieną milijardinę litro dalį). Gamtoje dauguma biologinių procesų 
vyksta ląstelių viduje (arba dar mažesniuose organoiduose). Mūsų lašeliai sukuria mikro-
kompartmentus, kuriuose vienu metu atliekama labai daug bandymų. Patalpindami į 
lašelius pavienius genus ir jų raiškai būtinus fermentus, sukuriame dirbtines ląsteles, 
kurios sintetina genuose užkoduotus baltymus. Vėliau tokie lašeliai atrenkami ir 
analizuojami. Tam naudojamos mikroskysčių technologijos. Kartu su partneriais iš 
Ciūricho ETH kuriame įvairaus dizaino mikroskysčių gardeles, leidžiančias kontroliuoti 
nano- ir pikolitro lašelius. Tikimės, kad visapusiškai integruota mikroskysčių sistema 
apims daugumą darbų ir operacijų, atliekamų įprastoje biochemijos laboratorijoje ir 
leis atlikti sudėtingus tyrimus.

25 „Vienos ląstelės lusto platforma metabolitų jutimui ir integruotai analizei” 
– dr. Ramūnas Valiokas – 13 val. ekskursija Fizinių ir technologijos mokslų centro 
Nanoinžinerijos skyriuje (Savanorių pr. 231). R 

26 „Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos 
sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės 
(UNIGENE). Genomo sekoskaita – žingsnis į paveldimų ligų priežasčių suvokimą“ 
– LMA tikrasis narys prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas, dokt. Tautvydas Rančelis, dr. 
Laima Ambrozaitytė, dr. Živilė Čiuladaitė – 13 val. ekskursija VU MF Žmogaus genomo 
tyrimų centro lab. VUL Santariškių klinikų Akušerijos ir chirurgijos (F) 
korpuse (Santariškių g. 2). R
VU Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros mokslininkai 
kartu su partneriais iš Šveicarijos Lozanos universiteto vykdo projektą (UNIGENE), 
kurio pagrindinis tikslas - intelektinės negalios sutrikimų mechanizmų identifikavimas. 
Paskaitoje bus apžvelgta šio projekto svarba, tyrimo tikslai bei naudojami molekuliniai 
genetiniai ir bioinformaciniai metodai. Taip pat bus pristatytas itin svarbus naujos 
kartos molekulinis metodas paveldimų ligų priežasčių identifikavimui – genomo 
sekoskaita. Susipažinsite su genomo sekoskaitos istorija, metodo atlikimo protokolu, 
naudojamais prietaisais sekoskaitai atlikti, programiniais įrankiais duomenų analizei 
vykdyti bei metodo svarba intelektinei negaliai bei kitų paveldimų ligų priežastims 
išaiškinti. Po paskaitos pakviesime į ekskursiją VU MF Žmogaus genomo tyrimų centro 
laboratorijose, kur susipažinsite su naujos kartos žmogaus genomo tyrimais.
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 
MOKSLO ATRADIMŲ DIENA (Saulėtekio al. 11)

27 „Žemės drebėjimas smėlio dėžėje arba gręžinys lauke“ – Šarūnas Skuodis – 14, 
14.45, 15.30 ir 16.15 val.  SRL-II korpuso 9 aud. R
Dangoraižiai, bokštai, individualūs namai bei kiti pastatai ilgai ir patikimai stovės tik tuo 
atveju, jei bus kruopščiai ir taisyklingai ištirtas jų statybos sklypo gruntas. Užsiėmime 
sužinosite, kaip kruopščiai ir metodiškai šis gruntas tiriamas, kaip renkami duomenys 
patikimų ir nebrangių pamatų įrengimui. Jei domitės, kaip pastatyti nuosavą namą, 
žiupsnelis geologijos žinių tikrai pravers.

28 „Trys paršiukai ir muzika. Ar gali muzika nugriauti jų namelius?“ – doc. dr. Arnoldas 
Šneideris – 14 ir 14.45 val. SRL-II korpuso 8 aud. R 
Vėjo jėgą atlaiko tikrai ne visi namai, o kaip yra su muzika? Ar jos sukeliamus virpesius 
atlaikys nameliai, pastatyti iš kaladėlių? Užsiėmime sužinosite, kokius virpesius sukelia 
skirtingų žanrų muzika ir kaip ji gali paveikti namelių konstrukcijas.

29 „Smėlio pilys ant virpančios žemės“ – doc. dr. Arnoldas Šneideris – 15.30 ir 16.15 
val. SRL-II korpuso 8 aud. R
Paplūdimį ir smėlio pilis galima perkelti ir į laboratoriją! Užsiėmimo metu stebėsite, 
kas vyksta su smėlio pilimis, kai tam tikro dažnio virpesiais sukeliamas dirbtinis žemės 
drebėjimas.

30 „Makaronų tiltai“ – Edgaras Timinskas – 14, 15 ir 16 val. SRC korpuso 709 aud. R
Kaip sukuriami gražiausi, ilgiausi, stipriausi pasaulio tiltai? Kuo užsiima tiltų statybos 
inžinieriai? Ar galima pastatyti tvirtą tiltą iš makaronų? Kokį svorį jis atlaikys? Visi 
atsakymai – užsiėmime.

 31 „Žmogaus kūno biomechanika“ – doc. dr. Julius Griškevičius – 14, 14.45, 15.30 ir 
16.15 val.SRC korpuso 306 aud. R 
Paskaitoje sužinosite, kaip juda kūnas ar atskiros jo dalys. Galėsite paeksperimentuoti 
su specialiais prietaisais, su kuriais judesius ir įvairius jų parametrus tiria mokslininkai 
ir kino pramonės atstovai, perkeldami aktorius į virtualų pasaulį. 

32 „Robotų varžybos per sieną“ – doc. dr. Vytautas Bučinskas – 14, 14.45, 15.30 ir 
16.15 val.VGTU fojė R 
Ar teko kada valdyti tikrą važiuojantį robotą? Specialiai paruoštoje varžybų trasoje 
roboto griebtuvais reikės kuo greičiau surinkti išmėtytus daiktus ir juos nunešti į 
numatytą vietą.

33 „Žemiečių stiliaus gentys“ – doc. dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytienė – 14, 14.45, 15.30 
ir 16.15 val. SR-II korpuso 605 aud. R 
Sakoma, kad įspūdį apie žmogų susidarome vos per tris sekundes nuo susitikimo 
akimirkos. Pagal jo aprangą, šukuoseną, papuošalus ir bendrą stilių automatiškai 
nusprendžiame, kaip turėtume elgtis. Paskaitoje sužinosite, kaip „skaityti“ informaciją 
apie žmogų ir kaip patiems būti „perskaitytiems“ teisingai.
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34 „Filmuok, fotografuok - būk kūrybininku“ – Justas Nugaras, Vytenis Mockus – 14, 
14.45, 15.30 ir 16.15 val. SRK-II korpuso 605 aud. R
Paskaitos metu galėsite patirti, kaip vyksta darbas televizijos, reklamos kūrimo ar 
kitose kūrybinių industrijų studijose. Pamatysite profesionalią įrangą ir vizualinės 
medijos turinio kūrimo virtuvę.

35 „Elektroniko nuotykiai“ – doc. dr. Dainius Udris – 14, 15 ir 16 val. SRC korpuso 713 
aud. R 
Interaktyvioje paskaitoje susipažinsite su elektronikos pasaulio elementais ir jame 
egzistuojančiais dėsniais. Keliausite laiku iš praeities elektronikos miesto į šiuolaikinį 
programuojamos elektronikos megapolį ir galėsite išbandyti robotų programuotojų 
profesiją.

36 „Mobilioji aplinkos tyrimų laboratorija“ – dr. Tomas Januševičius – 14, 14.30, 15, 
15.30, 16 ir 16.30 val. lauke prie centrinio VGTU įėjimo. R 
Paskaitoje susipažinsite su VGTU naudojama mobiliąja aplinkos tyrimų laboratorija 
ir galėsite ištirti aplinkos oro teršalų koncentraciją bei atlikti fizinės taršos tyrimus – 
išmatuoti triukšmo lygį, elektromagnetinę telefonų spinduliuotę ir kt.

37 „Naujos oro valymo ir atliekų tvarkymo technologijos“ – Antonas Misevičius – 14, 
14.30, 15, 15.30, 16 ir 16.30 val. SRA-II korpuso 007 aud. R 
Paskaitoje susipažinsite su prevencinėmis taršos mažinimo priemonėmis ir išbandysite 
VGTU mokslininkų sukurtas oro valymo technologijas – biofiltrus, cilindrinį ir spiralinį 
ciklonus bei kitus įrenginius.

38 „Aerodinaminė kamera. Kaip įdarbinti saulę ir vėją?“ – doc. dr. Giedrius 
Šiupšinskas – 14, 14.45, 15.30 ir 16.15 val. SRK-II kopuso 801 aud. R
Paskaitoje susipažinsite su saulės ir vėjo panaudojimo energetikoje būdais ir patys 
galėsite patikrinti jų efektyvumą, atlikdami eksperimentus aerodinaminėje kameroje.

39 „Ateities miestai“ – Andrius Barauskas – 14, 14.45, 15.30 ir 16.15 val. SRK-II 
korpuso 507 aud. R
Ar susimąstėte, kaip atrodys ateities miestai, kuo jie skirsis nuo dabartinių, kokios 
bus diegiamos technologijos ir kaip jos gali pakeisti aplinką ir pačius gyventojus? 
Paieškokime atsakymų kartu.

40 „Įdomioji transporto inžinerija“ – prof. Marijonas Bogdevičius, Arvydas 
Matuliauskas – 14, 15 ir 16 val. SRA-I korpuso 05 aud. R 
Transporto inžinierių kūriniai – tai ne tik patobulinti automobiliai, bet ir vamzdynais 
šliaužiojantis robotas, „roboto ranka“, gaisrų gesinimo įranga „vandens Kalašnikovas“, 
pneumatinis ekskavatorius ir dar daug kitų išradimų. Paskaitoje susipažinsite su šiomis 
technologinėmis inovacijomis ir patys galėsite išmėginti vos kilogramą sveriančią 
ateities  transporto priemonę ant oro pagalvės.

41 „Kvadrokopterio skrydžiai“ – doc. dr. Domantas Bručas – 14, 15 ir 16 val. lauke prie 
centrinio VGTU įėjimo. R 
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Robotai gali ir skraidyti. Susipažinkite su autonominio sraigtasparnio konstrukcija, 
stebėkite nepilotuojamus skrydžius ir patys išmėginkite jo valdymą kartu su VGTU 
mokslininkais.

42 „Virtualus UAV kūrimas“ – dr. Darius Rudinskas – 14, 15 ir 16 val. SRC korpuso 702 
aud. R
VGTU studentai įrodė, kad gali sukurti originalų bepilotį orlaivį. Praktinio užsiėmimo 
metu, naudodami kompiuterinio modeliavimo sistemas, jūs irgi susikurkite savo 
virtualų bepilotį orlaivį.

43 „Ugniai atsparios medžiagos ir jų raštai per mikroskopą“ – Renata Boris – 14, 15 ir 
16 val. SRC korpuso 307 auditorija. R 
Paskaitos metu sužinosite, kokios medžiagos yra atsparios ugniai ir kaip pavyko jas 
sukurti. Taip pat patyrinėsite statybines medžiagas per mikroskopą, lipdysite iš ugniai 
atsparaus molio ir savo kūrinius išbandysite ugnimi laboratorijoje.

44 Geriausių reklaminių klipų peržiūra – doc. dr. Ignas Dzemyda – 14 val.  ir 16 val. SRC 
korpuso 704 aud. R
Įvairios reklamos formos mus supa kasdien. Vienos jų būna įdomesnės ir labiau 
traukiančios akį, kitos – mažiau. Užsiėmime kartu su specialistais galėsite peržiūrėti 
pasaulyje geriausiomis pripažintas reklamas ir padiskutuoti, kas nulėmė jų sėkmę ir 
populiarumą.

45 „Šviesos kilmės demonstracija“ – prof. dr. Artūras Jukna, doc. dr. Asta 
Daunaravičienė, doc. dr. Jolanta Stupakova – 14, 14.45, 15.30 ir 16.15 val. SRL-I 
korpuso 332 aud. R 
Užsiėmime sužinosite, kaip atpažinti stipriai įkaitusio kūno spinduliuotę ir išmatuoti 
įkaitusio kūno temperatūrą, stebint jo spalvą. Taip pat pamatysite, kaip galima 
vizualizuoti elektronų judėjimo trajektoriją ir kaip ryškiai šios dalelės gali švytėti.

RENGINIAI VILNIAUS KOLEGIJOS MENŲ IR KŪRYBINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE (Didlaukio g. 82).  

46 „Ritmo eksperimentai“ – lekt. Andrej Polevikov – 11 val. P-24 aud. R
Ritmo laboratorija, skirta koordinacijos ir laiko pojūčio vystymui. Ritmas išgaunamas 
įvairiais kasdieniais daiktais. Linksmas būdas pažinti ritmą.

47 „Mados dirbtuvės“ – lekt. Vilija Šulsienė ir prof. Eugenija Strazdienė – 14 val. 309 
aud. R
Kur prasideda mada? Mados tyrinėjimo eksperimentai, paremti praktiniu modelių 
konstravimu ir teorinės mados istorijos paskaitos.

48 „Popierinės instaliacijos“ – lekt. Silvija Grušnienė ir prof. Eugenija Strazdienė – 
12.30 val.309 aud. R
Šukuosenų istorija ir praktiniai perukų gaminimo iš popieriaus užsiėmimai.

49 „Obertonų paslaptis“ – lekt. Justina Kaminskaitė – 13 val. 229 aud. R
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Klausydamiesi skambančio garso tembro, iš tikrųjų girdime pagrindinį toną ir 
papildomus tonus – obertonus. Kas atsitinka, jiems susitikus erdvėje? Tai tyrinėdami, 
naudosime laisvojo balso techniką, kuri veikia mūsų smegenis ir kūną.
_____________________________________________________________________

50 Renginys ,,Gyvūnų dauginimasis“ vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems:
„Gyvūnai ekstremalai: dauginimasis“ – dokt. Viktorija Kuznecova, doc. dr. Grita 
Skujienė, doc. dr. Andrius Petrašiūnas – 12 ir 14 val. Ekskursija VU Gamtos mokslų 
fakulteto Zoologijos muziejuje. R 
Dauginimasis yra esminis visos žinomos gyvybės, net ir žmogaus bruožas. Bet juk mes 
vieni nuo kitų skiriamės: vieni su spygliais, kiti su žvynais; vieni - pliki, kiti – su kailiu ar 
plunksnomis; vieni  kybo aukštyn kojomis, kiti nardo gelmėse. Įsivaizduokite – pasaulyje 
dabar žinoma beveik 2 mln. rūšių gyvūnų, tai negi tiek pat skirtingų dauginimosi 
būdų? Ką mes apie tai žinome? Kokiais būdais iš vienos ląstelės susidaro daugialąstis, 
diferencijuojasi į lytines ir nelytines ląsteles, dauginasi ir, susilaukęs palikuonių, žūva? 
Kai kurių gyvūnų dauginimosi būdai atrodo nerealūs – pumpuravimas, partenogenezė, 
šizogonija. Vieni dauginasi patys, kitus daugina žmonės (pvz., klonuojant). Vieni 
dauginasi lytiniu, o kiti – nelytiniu būdais. Vieni dauginasi išoriškai, kiti ieško vidinių 
suartėjimo būdų. Vieniems reikia vandens, kiti randa būdų daugintis sausumoje. 
Vienų dauginimuisi reikia dviejų vienos rūšies skirtingų lyčių organizmų, o kiti skyla 
pusiau, dalijasi į gabalus, treti savo partnerį po dauginimosi suėda. Vieni vadovaujasi 
tik instinktais - kartais taip stipriai, kad netyčia savo partnerį net uždusina ar suplėšo 
į gabalus, kiti gaujoje pasiskirsto vaidmenimis ir dauginimąsi riboja, treti vadovaujasi 
ne tik instinktais, bet ir mokslinėmis žiniomis, moralinėmis normomis, asmeniniais 
jausmais ar keistais įsitikinimais.
Ekstremalu ir neįprasta, normalu ir sunkiai suprantama: kas ir kaip? Kas ir kiek? Kas 
po kiek? Kas ir kur? Kas ir kodėl? Visa tai – trumpai, bet išdėstant pagrindinius faktus 
ir atkreipiant dėmesį į ekstremalius gyvūnų dauginimosi būdus, bus papasakota 
ekskursijos po seniausią Zoologijos muziejų Lietuvoje metu.

51 ,,Ar homoseksualumas yra universali gyvybės savybė ar Homo sapiens degeneracijos 
požymis?“ –prof. habil. dr. Rimantas Rakauskas – 13 val. VU GMF Didžiojoje fakulteto 
aud. R 
Homoseksualumas – lytinė orientacija, pasižyminti lytiniu potraukiu tos pačios lyties 
individams. Jei šis terminas skiriamas žmonių  santykiams nusakyti, jis apibūdina tiek 
asmens savivoką ir patiriamus jausmus, tiek elgseną. O kaip homoseksualumas gali būti 
suvokiamas visos gyvybės atžvilgiu? Ar šis reiškinys išskirtinis žmogui, ar pasitaiko ir 
tarp kitų gyvybės formų? Šiandien, kai tiek daug diskusijų Lietuvoje sukelia šio reiškinio 
tarp žmonių vertinimas, VU GMF Zoologijos katedros prof. Rimantas Rakauskas, eilę 
metų dėstantis Evoliucijos teoriją, pamėgins pažvelgti į šį reiškinį plačiau, visos gyvybės 
evoliucinio vystymosi atžvilgiu. 

52 „Žmogų pažinsi pagal batus“ – doc. dr. Arūnas Puškorius – 15 val. VU Komunikacijos 
fakulteto 204 (A. Glosienės) aud. (Saulėtekio al. 9, I rūmai). R
Ką žmonės avėjo senovėje, kaip kito avalynės mados ir kada „karvės snukis“ reiškė 
pagarbą ir aukštą visuomeninę padėtį? Susipažinsite, kaip atliekami moksliniai 
archeologinių odinių radinių tyrimai, ką ypatingo galima sužinoti, pažvelgus į vidinę 
odos pusę. 
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53 „Galios etnokultūrai atgimti: tarminės leidybos situacija ir perspektyvos“ – dokt. 
Tomas Petreikis – 15 val. VU Komunikacijos fakulteto 205 (Politikos komunikacijos 
klubo) aud. R
Paskaitoje bus analizuojamas 1990-2013 m. etnokultūros ir tarminės leidybos sąryšis 
ir iš to kylančios problemos, jas siejant su Lietuvos etnokultūrine situacija. Tarminė 
leidyba nėra naujas reiškinys XX-XXI a. Lietuvos leidybos istorijoje, bet jos poreikis ir 
brandos procesų įvertinimas neatsiejamas nuo šalies kultūros politikos. Traukiantis 
tradicinei liaudiškajai kultūrai, dokumentinė komunikacija yra traktuojama kaip 
galia etnokultūrai atgimti, sustiprinti savo pozicijas prieš globalizacijos atnešamas 
permainas. Kurti savo tarme, plečiant jos vartojimo sritį – reiškia tikėti, kad etnokultūra 
yra subrendusi išlikti.

54 Filmo „1984“ (JAV, 1984 m.) peržiūra ir diskusija „ Karas = taika. Laisvė = vergystė. 
Nežinojimas = jėga. Ar Didysis Brolis teisus? “ – dr. Ieva Petronytė – 17 val. VU 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 402 aud. (Vokiečių g. 10). R
George’o Orwello antiutopinio romano „1984“ ekranizacija. Po Atominio karo pasaulis 
padalytas į tris valstybes. Londonas – Okeanijos sostinė; jį valdo partija, turinti 
besąlygišką galią visiems šalies piliečiams. Pagrindinis filmo personažas – Vinstonas 
Smitas, vienas iš biurokratų, kurių užduotis yra kasdien perrašinėti istoriją. Vieną dieną 
jis įvykdo nusikaltimą – įsimyli Džuliją. Jiedu mėgina pasprukti nuo Didžiojo Brolio 
stebėjimo ir pasiklausymo įtaisų, bet, žinoma, pabėgti niekam nėra pavykę...

55 „Apie dalyvavimą II pakopos pensijų fonduose“ – doc. dr. Martynas Manstavičius 
– 17 val. VU Matematikos ir informatikos fakulteto 102 aud. (Naugarduko g. 24). R 
Seminare-diskusijoje bus kalbama apie pensijų kaupimo sistemos ypatumus ir 
pasirinkimų galimybes; aptariami antros pakopos pensijų fondai (konservatyvūs, 
rizikingi), bazinės įmokos dydis, galimybės atsiimti pensijų išmokas. Bus supažindinama 
su pensijų anuitetų sąvoka, rūšimis (su ir be garantuoto mokėjimų laikotarpio), 
pateikiami konkretūs pavyzdžiai.

56 „Kaip finansų inžinerija gali padėti įveikti įvairias pasaulines problemas: vėžio 
epidemiją, Žemės temperatūros kilimą ir pan.“ – doc. dr. Martynas Manstavičius – 18 
val. VU Matematikos ir informatikos fakulteto 102 aud. R
Daug šiuolaikinių visą pasaulį kamuojančių problemų susiję su lėšų trūkumu. Vien 
vyriausybių, fondų ar labdaros organizacijų skiriamų lėšų, deja, nepakanka proveržiams 
paspartinti. Išeitį siūlo finansų inžinerija.

57 „Astrobiologija – gyvybės paieškos Visatoje“ – Viltė Girdzijauskaitė – 18 val.
 edukacinė programa Planetariumo Žvaigždžių salėje (Konstitucijos pr. 12 A). R 
Mokslo žinių, mįslių, hipotezių nurodyta tema apžvalga, gausiai iliustruota vaizdais ir  
panoramomis. Žvaigždėto naktinio dangaus skliauto rodymas ir apibūdinimas.

15 d.

58 Ekskursija į Šv. Jonų bažnyčios varpinę – dr. Ramūnas Kondratas – 10 val. Šv. Jonų 
bažnyčios varpinėje (Šv. Jono g. 12). R
Ekskursijos metu lankytojai pamatys parodą „Universitetas pasaulyje“, išvys Fuko 
švytuoklę, sužinos, kaip ji veikia bei pasigrožės Vilniaus miesto panorama. 
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58A „Šiuolaikiniai pagausinimo metodai. Su kuo tai valgoma?“ – „Thermo Fisher 
Scientific Baltics“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro grupės 
vadovė Giedrė Šinkūnaitė – Maršalkienė – 15 val. LMA Didžiojoje salėje. R 
Klasikinis PGR metodas iki šių dienų buvo ištobulintas tiek, kad atsirado daugiau 
nei dešimt jo variacijų: kiekybinė PGR, karšto starto PGR, lizdinė PGR ir keletas kitų. 
Pranešimo metu bus pristatyti įvairiausi šiuolaikiniai nukleorūgščių pagausinimo 
metodai ir jų ypatumai. Pakalbėsime ir apie PGR ir meno sąsajas.

59 „Kaip suderinti meną, mokslą ir technologijas?“ – „Aqua lingua“ įkūrėja Rūta 
Mickienė – 17 val.LMA Didžiojoje auditorijoje. R
Kaip kiekvienas mūsų, programuotojas, advokatas, bankininkas, gali sukurti autorinį 
meno kūrinį? Ar įmanoma pamatyti, tai kas nematoma, bet girdima ir jaučiama? 
Aqua Lingua (lot. vanduo, kalba) technologija, sujungdama tokias skirtingas sritis kaip 
fotografija ir fizika, suteikia galimybę kiekvienam tapti kūrėju. Tereikia garso: balsu 
ištartos frazės, sveikinimo, sugrotos ar sudainuotos melodijos, netgi knarkimo. Grafikos 
dizainerės, dėstytojos Rūtos Mickienės kūryba jau kelintus metus „panirusi“ bangose: 
garso, vandens, elektromagnetinėse. Apie tai, kaip įgyvendinama „nematomos 
informacijos“ teorija ir kaip Jūsų balsas gali virsti vizualiu meno kūriniu, išgirsite bei 
pamatysite paskaitoje.
 http://aqualingua.org/lt/aqua/aqua-lingua-vandens-paveikslai/video

59A „Turkų kalbos laboratorija“ – lekt. Natela Statkienė – 15 val. VU Filologijos 
fakulteto 112 (Turkų) aud. (įėjimas iš S. Daukanto, II a., Universiteto g. 5). R
Turkų kalbos laboratorijoje susipažinsite su bendriausiais dalykais, žinotinais apie 
turkų kalbą: vartojimo paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo 
lygio pasiekimais, svarba pažįstant Turkijos kultūrą. Išmoksite turkiškai ištarti ir užrašyti 
dažniausiai vartojamas frazes ir žodžius. Turkologijos programos studentai dalinsis 
įspūdžiais iš studijų Turkijos universitetuose.

60 Filmo „Pačios keisčiausios sąjungos istorija“ (Lietuva, 2009) peržiūra ir 
diskusija – dokt. Marius Skuodis – 17 val. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto 402 aud. R
Filme unikalių Europoje vykusių įvykių liudininkų lūpomis, retais archyviniais kadrais ir 
moderniomis vizualinės išraiškos formomis parodomas Europos žemyno vienijimasis. 
Jame atspindėta Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių svarba, svarbiausių bendrųjų 
politikų raida, institucijų kūrimas, Europos valstybių motyvacija stiprinti solidarią 
Sąjungą, didžiausios sėkmės ir nesėkmės, drauge formuojant naująją Europą.  

61 „Begalinė mažybė: matematikos sąvoka ir jos dramatiška istorija“ – prof. habil. 
dr. Rimas Norvaiša – 18 val. VU Matematikos ir informatikos fakulteto 101 aud. 
(Naugarduko g. 24). R
Šiuolaikinėje matematikoje begalinė mažybė (angl. infinitesimal) yra logiškai 
pagrindžiama sąvoka: hiperrealusis skaičius nestandartinėje analizėje ir mikrodydis 
sintetinėje diferencialinėje geometrijoje. Tačiau taip buvo ne visada. Begalinė mažybė 
yra pagarsėjusi kaip naudinga, naudota dar antikos laikais, bet logiškai nepagrindžiama 
matematinė sąvoka. Savo laiku buvo vadinama „išnykstančiu vaiduokliu“, „chimeros 
bacila“  ir pan. Šios sąvokos evoliucija susijusi su tolydumo (kontinuumo) ir diskretumo 
sampratos evoliucija ir šia prasme svarbi ne tik matematikoje.
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62 „Kultūra tarp nacionalumo ir globalumo“ – doc. dr.  Lidija Šabajevaitė – 18 val. VU 
Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9/1). R
Nepaisant plintančio pasaulio šalių susietumo, kiekviena šalis siekia išsaugoti savo 
nacionalines vertybes, o tradicinės kultūros paminklai yra bene įdomiausi kiekvienam, 
nuvykusiam į svečią šalį. Kita vertus, tarp šalių natūraliai vyksta kultūros mainai – ar 
galime juos vadinti kosmopolitine kultūra?

63 „Kaip augalai sprendžia problemas?“ – dr. Vilma Kisnierienė – 18 val. VU 
GMF Biofizikos aud. R 
Jei į augalus pažvelgtume ne kaip į interjero detales, o į sudėtingus organizmus, galėtų 
kilti klausimas - ar augalai mąsto?  Ar jiems reikia mąstyti? Kokios augalų išgyvenimo 
strategijos? Ar augalai susiduria su kokiomis nors problemomis? Jei taip - kaip jos 
yra sprendžiamos? Ar augalai bendrauja tarpusavyje, padeda vieni kitiems? Į šiuos 
klausimus galėtume atsakyti - žinoma. Tačiau įdomu, kaip tai vyksta. 
 
64 „Statistinis pažinimas“ – dr. Vaidotas Zemlys – 19 val. VU Matematikos ir 
informatikos fakulteto 101 aud. R
Statistinis pažinimas – būdas spręsti įvairias problemas, pasitelkiant statistinę 
duomenų analizę. Tai palyginti neseniai atsiradusi mokslo sritis, dabar plačiai taikoma 
biologijoje, medicinoje, informatikoje, chemijoje, ekonomikoje ir apskritai bet kurioje 
mokslo srityje, kurioje susiduriama su pakankamais duomenų kiekiais. Statistinis 
pažinimas padeda atsakyti į klausimus: kas yra prostatos vėžio rizikos faktoriai, ar šis 
elektroninis laiškas yra nepageidautinas, kaip automatiškai atpažinti ranka parašytą 
pašto indeksą ir kt. Pastaruoju metu statistinio pažinimo metodai tampa vis labiau 
prieinami ne tik statistikos ar informatikos specialistams, todėl jie gali tapti esminiu 
kiekvieno mokslininko įrankiu.

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DIENA MOKSLO 
FESTIVALYJE (Studentų g. 39) 

65 „Rudens gėrybės chemiko akimis“ – doc. dr. Audronė Gefenienė – 12 ir 13.30 
val. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto 111 lab. R 
Kasmet ruduo mus apdovanoja gausiu vaisių ir daržovių derliumi. Pabandykime į šias 
gėrybes pažvelgti chemiko akimis. Kokių cheminių elementų jos sukaupia augdamos 
ir bręsdamos? Kokios medžiagos nulemia jų skonį ir išvaizdą? Kaip kiekvieną tiriamą 
objektą, vaisius ir daržoves galime išanalizuoti chemiškai, taikydami įvairius kokybinės 
ir kiekybinės analizės metodus: chromatografiją, potenciometriją, konduktometriją, 
refraktometriją, spektroskopiją. Analizę atlikti galėsite jūs patys, eksperimentuodami 
Lietuvos edukologijos universiteto fizikinės chemijos ir analizinės chemijos 
laboratorijose.

66 „Pjezomechaniniai įrankiai ir technologijos“ – doc. dr. Sergejus Borodinas, 
magistras Arūnas Struckas – 12, 13 ir 14 val. LEU Gamtos, matematikos ir technologijų 
fakulteto L 110 a lab. R 
Praktinių užsiėmimų metu dalyviai susipažins su pjezomechaninių įrankių pritaikymu ir 
jų privalumais. Galės išbandyti jų veikimą.
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67 „Kas pasaulyje aukščiausias?“ – vyr. botanikė Teresė Jokšienė – 12, 13 ir 14 
val. ekskursija LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto oranžerijoje. R 
Nuo neatmenamų laikų žmonės stengiasi atsiplėšti nuo žemės paviršiaus, pakilti 
kuo aukščiau – arčiau saulės ir žvaigždžių. Bet dar iki jų tai darė kiti organizmai. 
Pavyzdžiui, augalai. Jie stiebiasi link mūsų žvaigždės Saulės - energijos šaltinio. Lietuvos 
edukologijos universiteto oranžerijoje galima pamatyti aukščiausią medį - eukaliptą, 
žolinius augalus – bananus, net 339,5 m ilgio stiebus išauginančius laipiojančiuosius 
filodendrus ir kt. Galima susipažinti su visa sistema prisitaikymų, kurie leidžia augalams 
taip užaugti. Kiti augalai net nemėgina būti aukšti. Jie apsigyvena ant medžių šakų ir 
taip, pakilę virš kitų augalų, apsirūpina saulės šviesa.

68 Ekskursija į Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centrą – Indrė Zalieskienė – 17 val. (Saulėtekio al. 5). R
Kviečiame susipažinti su viena moderniausių bibliotekų Baltijos šalyse. Bibliotekoje 
įrengtos moderniausios leidinių apsaugos sistemos, pirmoji šalyje gaisro gesinimo rūku 
sistema. Knygų kelią iš saugyklų ir skaityklų, automatinį leidinių skolinimo, grąžinimo 
bei rūšiavimo procesą užtikrina moderni transportavimo sistema.

16 d.

69 Ekskursija į Šv. Jonų bažnyčios varpinę – dr. Ramūnas Kondratas – 10 val. Šv. Jonų 
bažnyčios varpinėje (Šv. Jono g. 12). R
Ekskursijos metu lankytojai pamatys parodą „Universitetas pasaulyje“, išvys Fuko 
švytuoklę, sužinos, kaip ji veikia bei pasigrožės Vilniaus miesto panorama.

70 Ekskursija į Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centrą – Indrė Zalieskienė – 12 val. (Saulėtekio al. 5). R
Kviečiame susipažinti su viena moderniausių bibliotekų Baltijos šalyse. Bibliotekoje 
įrengtos moderniausios leidinių apsaugos sistemos, pirmoji šalyje gaisro gesinimo rūku 
sistema. Knygų kelią iš saugyklų ir skaityklų, automatinį leidinių skolinimo, grąžinimo 
bei rūšiavimo procesą užtikrina moderni transportavimo sistema.

71 „Matematikos raida Lietuvoje ir pasaulyje“ – doc. dr. Vilius Stakėnas 
– 14 val. ekskursija į Lietuvos matematikos muziejų ir paskaita VU Matematikos ir 
informatikos fakulteto 401 kab. (Naugarduko g. 24). R 
Lietuvos matematikų muziejus fakultete įkurtas 1983 metais. Muziejaus medžiagą 
kaupė ir jam vadovauja doc. dr. Henrikas Jasiūnas. Čia rasite viską, kas susiję su Lietuvos 
matematiniu švietimu ir Lietuvos matematikų moksliniu darbu: rankraščius, knygas, 
fotografijas, videokasetes, asmeninius matematikų daiktus ir kt. Fonduose yra apie 
1000 bylų, kuriose dešimtys tūkstančių objektų, susijusių su matematikais tiesiogiai 
bei matematika ir jos istorija.

72 „Hindi kalbos laboratorija“ – lekt. Kristina Dolinina – 15 val. VU Orientalistikos 
centro A. Binderio aud. (įėjimas iš Arkadų kiemo, II a., Universiteto g. 5). R 
Hindi kalbos laboratorija, supažindinanti su bendriausiais dalykais, žinotinais apie 
hindi kalbą: vartojimo paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo 
lygio pasiekimais, svarba pažįstant Indijos kultūrą. Klausytojai išmoks hindi kalba ištarti 
ir užrašyti dažniausiai bendraujant vartojamas frazes  ir žodžius.
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73 „Kūrybiškumas ir verslas: partnerystė ar priešybė?“ – prof. dr. Zenona Atkočiūnienė 
– 15 val. VU Komunikacijos fakulteto 217 (Spaudos teatro) aud. R
Modernioje, šiuolaikiškoje visuomenėje vis dažniau kalbame apie  kūrybingumą 
ir verslą ne kaip apie priešybę, o derinį, jungiantį  kūrybingo mąstymo ir valdymo 
įgūdžius, skatinančius naujus  sprendimus ir požiūrius. Idėjos ir originalūs sumanymai 
– šiandieninio verslo variklis, lemiantis inovacijų ir pridėtinės vertės kūrimą 
organizacijose.

74 „Pušūnai (spygliuočiai) pradedantiems“ – dr. Darius Ryliškis – 15 val. praktiniai 
mokymai VU Botanikos sodo Informaciniame centre, 2 a. (Kairėnų g. 43). R
Auditorijoje bus supažindinama su pušūnų įvairove pasaulyje ir Lietuvoje. Praktinių 
darbų metu bus mokoma apibūdinti Lietuvoje auginamas gentis bei kelias 
populiariausias rūšis. Po užsiėmimo dalyviai galės dendrologinėje kolekcijoje išbandyti 
save, atpažindami pušūnų gentis.

Lietuvos mokslo premijos laureatai - visuomenei
75 „Apie išmintį“– prof. dr. Arūnas Sverdiolas – 15 val. LMA Didžiojoje salėje. R
Išmintis (prudencija) yra viena iš vadinamųjų kardinalinių dorybių. Cardo lotyniškai 
reiškia „vyris“, tad kardinaliosios dorybės yra „ašinės“ - tokios, ant kurių kažkas sukasi 
- vienaip ar kitaip, kartais kaip Donelaičio vežimo ratas – „braškėdamas“ ir „sunkiai“, 
bet vis dėlto sukasi. Žodžiai „dorybė“ ir „dora“ dabartinėje vartosenoje yra labai 
susiaurėję, turi perdėm moralinę moralistinę reikšmę, atrodo pasenę ir kiek juokingi. 
Tačiau Lietuvių kalbos žodynas pateikia ir daug gilesnes  „doros“ reikšmes: tai „gera 
savybė“ ir netgi „tinkamumas“. Pavyzdžiui: „Daina eina į dorą, kad pridera kits prie 
kito dainuodamas.“ Dora yra tai, kas tinka, pritinka, dera, pridera, yra proporcinga. 
Išmintis kaip dorybė – tai gebėjimas spręsti apie veiksmo ar veiksenos tinkamumą arba 
netinkamumą esamomis aplinkybėmis, tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje.
Teorinis, moralinis, teisinis ar dogminis mąstymas sprendžia apie tikrovę pagal 
vienokius ar kitokius principus. Tai kietas, rigoristinis mąstymas. Kaip skelbia Hegeliui 
priskiriamas, nors ir neautentiškas posakis, „jeigu faktai neatitinka teorijos, tuo blogiau 
faktams“. Kietai sprendžiant apie tikrovę, viešpatauja vienokia ar kitokia norma, o 
tikrovė įvertinama kaip atitinkanti ar neatitinkanti, daugiau ar mažiau atitinkanti tą 
normą. Tikrovinis mąstymas yra minkštas. Jis tiesiogiai sprendžia apie tai, kokia tikrovė 
yra. Galbūt net ne sprendžia, o tik atsižvelgia į ją, neformuluodamas šios atožvalgos. 
Taip apeini namo kampą ar kopi laiptais, o nemėgini eiti kiaurai sieną ir neplasnoji 
rankomis, tikėdamasis užskristi. Tikrovinis mąstymas galų gale yra tautologinis: jis 
sprendžia, kad „yra taip, kaip yra“. Tikrovė yra tikrovė, su ja tenka tiesiog skaitytis, su ja 
nieko nepadarysi, nebent kažką netikrovišką, negyvenimišką, taigi silpną.
Išmintis pasveria skirtingas vertybes ir nustato jų santykį, gretindama jas ir darydama 
išlygas: „taip, drąsa, bet ir saikingumas“ arba „taip, saikingumas, bet ir drąsa“. Dorybės 
pačios savaime gali viena kitai prieštarauti, netgi kautis tarpusavyje kaip Maxo 
Weberio dievai, o šiam prieštaravimui ir konfliktui išspręsti reikia išminties, išmintingo 
sprendimo. Išmintis yra ne kas kita, kaip gebėjimas nustatyti darną, saiko turėjimas.
Išmintis nieko neįrodinėja ir negali įrodyti. Ji tik parodo kaip yra ir apeliuoja į tokią 
pačią išmintį. Išmintis atpažįsta išmintį, o taip pat ir jos priešybę – kvailybę, kaip tiesa 
atpažįsta save pačią ir savo priešybę - klaidą. Pagal ką išmintis sprendžia, kas 
yra išmintinga ir neišmintinga? Atsakyti į šį klausimą galima tiktai autoreferentiškai: 
pagal save pačią. Bet labai panašiai apie viską sprendžia ir kvailybė. Sprendžia savaip – 
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kvailai. Išmintis ir kvailybė yra neatskiriamos iš kvailybės „vidaus“, o tiktai iš išminties 
„vidaus“. Šią subtilią asimetriją labai sunku suvokti dabartiniam lygiaviniam, pan-
demokratiniam mąstymui: kodėl kvailybei nepripažįstama tas pats, kas išminčiai? 
Reliatyvizmas negali susitaikyti su asimetrija ir hierarchija, nori viską horizontalizuoti ir 
bet kam suteikti balso teisę. Išminties pirmenybė prieš kvailybę neatsilaiko lygiavinėje 
stichijoje, ji skirta ir byloja nedaugeliui, privačiai, yra socialiai nereikšminga. 

Lietuvos mokslo premijos laureatai - visuomenei
76 „Imunitetas – mūsų ginklas kovoje už išlikimą” – prof. dr. Aurelija Žvirblienė 
– 17 val. LMA Didžiojoje salėje. R
Mes kasdien susiduriame su daugybe bakterijų ir virusų, tačiau dažniausiai 
nesusergame, nes turime tobulą ginklą – imunitetą. Imuninę sistemą sudaro 
daugybė įvairių ląstelių ir molekulių, kurių veikla labai griežtai koordinuojama ir 
kontroliuojama. Jeigu neturėtume imuniteto, taptume mikrobų atakų auka. Imuninė 
sistema apsaugo ne tik nuo mikrobų, patenkančių iš aplinkos, bet ir nuo savų pakitusių 
(pvz., suvėžėjusių) ląstelių. Imuninės sistemos ląstelės – makrofagai, T ir B limfocitai - 
moka atskirti „savus” ir „svetimus” antigenus. Jei ši sudėtinga reguliacija sutrinka, gali 
išsivystyti autoimuninės ligos. Jau senovėje žmonės mėgino apsisaugoti nuo infekcinių 
ligų, nors ir nieko nežinojo apie imuninės sistemos veikimą. Šiuolaikinė imunologija yra 
viena iš sparčiausiai besivystančių mokslo sričių, kurios pasiekimai - vakcinos ar nauji 
imunoterapijos būdai svarbūs visai žmonijai.

77 Ekskursija į Vilniaus universiteto Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centrą 
– dr. Linas Bukauskas – 17 val. VU Matematikos ir informatikos fakultete (Didlaukio 
g. 47). R
VU Matematikos ir informatikos fakultete yra įsteigtas Skaitmeninių tyrimų ir 
skaičiavimų centras (STSC). Šiame centre yra superkompiuteris, naudojamas įvairiems 
skaičiavimams Lietuvoje ir Europoje. Superkompiuterio resursai yra iki 2000 procesorių 
branduolių, bendra operatyviosios atminties apimtis – apie 4TB, duomenų saugyklos 
apimtis – per 600 TB. Tai atitinka per 1000 PC, sujungtų į vieną bendrą kompleksą. 
Šiame superkompiuteryje vykdomi moksliniai skaičiavimai, susiję su astrofizika ir 
įvairiausiais matematiniais modeliais. Atvykusieji galės iš arčiau susipažinti su STSC 
superkompiuteriu bei debesų infrastruktūra.

78 „Elektrinis smegenų aktyvumas: kalba, kurią suprantame?“ – doc. dr. Inga Griškova-
Bulanova – 18 val. VU GMF Biofizikos aud. R
Kokia yra elektrinio signalo, kylančio smegenyse, prigimtis? Kaip galima smegenų 
elektrinį signalą užregistruoti ir įvertinti? Ar smegenų elektrinio aktyvumo įvertinimas 
pasiteisina klinikinėje praktikoje? Ar  smegenų elektrinis aktyvumas gali padėti atskirti 
melą nuo tiesos? Ar smegenų elektrinio aktyvumo pagalba galime valdyti įvairius 
prietaisus, skaityti svetimas mintis? Kur yra mokslas, o kur - mokslinė fantastika? 
Paskaitos metu pabandysime atsakyti į šiuos klausimus.

79 „Ar viskas, ką žinome apie savižudybes, yra tiesa?“ – dokt. Vaiva Klimaitė ir dokt. 
Said Dadašev – 18 val. VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9/1). R
Ar tai, ką manome žinantys apie savižudybes, tikrai yra tiesa? Galbūt tai tik visuomenėje 
paplitę klaidingi įsitikinimai ir mitai, dėl kurių lieka neįvertinta reali savižudybės 
grėsmė? Tikslesnės žinios apie savižudybės reiškinį ir jo aspektus gali padėti pastebėti 
savižudybės grėsmę, suteikti drąsos kalbėti apie tai ir užkirsti kelią naujai savižudybei.
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80 „Kaip sukurti kompiuterinį žaidimą?“ – Šarūnas Ledas ir lekt. Žilvinas Ledas 
– 18 val. VU Matematikos ir informatikos fakulteto 103 aud. (Didlaukio g. 47). R
Daugelis mėgstančių žaisti kompiuterinius žaidimus turbūt esate pagalvoję, kad būtų 
smagu sukurti savo žaidimą. Daugelis esame turėję puikių idėjų. Tačiau ko iš tiesų 
reikia, norint sukurti visavertį žaidimą? O kaip iš jo užsidirbti? Ateikite ir sužinokite! 
Papasakosime, kaip vyksta žaidimų kūrimas ir ką kuriame mes.

81 „Kaip sukurti kosminį palydovą ir ką su juo veikti?“ – Vytenis Buzas ir Laurynas 
Mačiulis – 19 val. VU Matematikos ir informatikos fakulteto 103 aud. 
(Didlaukio g. 47). R
„LituanicaSAT-1“ palydovas skrieja aplink mūsų planetą. Vieniems įdomu, ką galima su 
juo nuveikti kosmose. Kitiems norėtųsi sukurti savo palydovą, jo modelį ar programinės 
įrangos prototipą palydovui valdyti. Kaip tą padaryti?

81A „Filosofija ir vaizduotė“ – doc. dr. Kristupas Sabolius – 19.30 val. VU Filosofijos 
fakulteto 201 aud. R  
Nors daugybė vizionierių pasikliovė vaizduotės galia, naujųjų technologijų valdomame 
pasaulyje ją išnaudoti tampa vis sunkiau. Kinas, internetas, televizija ir kibernetinės 
realybės nuolat kuria įsivaizduojamybės pasaulius, kurie nepalieka vietos individualiam 
kūrybingumui. Tačiau, atsigręždami į filosofiją, galime atskleisti ne tik vaizduotės 
įkalinimo, bet ir išsilaisvinimo perspektyvas.

17 d.

82 „Molekuliniai instrumentai šiuolaikiniam mokslui“ – Lolita Zaliauskienė 
– 10 val. Ekskursija biotechnologijų įmonėje „Thermo Fisher Scientific Baltics”. R 

82A „Sanskrito kalbos laboratorija“ – lekt. Vytis Vidūnas – 15 val. VU Orientalistikos 
centro Binderio aud. (įėjimas iš L. Stuokos-Gucevičiaus kiemo, II a., Universiteto g. 5). R
Sanskrito kalbos laboratorijoje susipažinsite su bendriausiais dalykais, žinotinais apie 
sanskritą: kalbos kilme ir istorija, kalbos struktūra, rašto sistema, svarba pažįstant 
Indijos kultūrą ir naudojimą šiomis dienomis. Išmoksite perskaityti dažniausiai 
sutinkamas frazes ir žodžius.

83 Ekskursija į Šv. Jonų bažnyčios varpinę – dr. Ramūnas Kondratas – 10 val. Šv. Jonų 
bažnyčios varpinėje (Šv. Jono g. 12). R
Ekskursijos metu lankytojai pamatys parodą „Universitetas pasaulyje“, išvys Fuko 
švytuoklę, sužinos, kaip ji veikia bei pasigrožės Vilniaus miesto panorama.

84 „Ar ateities karuose bus reikalingi žmonės?” – mjr. Rimvydas Adomavičius, dr. Nijolė 
Janulaitienė, ats. kpt. Kęstutis Kuprys, krn. Justas Petrošius, kar. Eidvilas  Fedorkinas 
– 13 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Atrankos centre. R 
Jau nuo seno kuriamos mašinos, kurios pakeistų žmones atliekant tą patį darbą. 
Tos mašinos vadinamos robotais. Ar juos galima panaudoti kariuomenėje? Žinoma! 
Įvairių šalių kariuomenės investuoja milžiniškas pinigų sumas, kad atliekant pavojingas 
užduotis nebūtų prarandamos žmonių gyvybės, kad palengvėtų jiems tenkantis 
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psichofizinis krūvis ir būtų užtikrinamas saugumas. Ar esate girdėję apie pasaulio 
šalių kariuomenėse naudojamus karinius robotus: kosmoso robotus, egzoskeletus, 
bepiločius orlaivius ar antžeminius karinius robotus? Lietuvos karo akademijos 
kariūnaiJustas Petrošius ir Eidvilas Fedorkinas papasakos apie robotus, atskleis jų 
pritaikymo galimybes ir perspektyvas ginkluotose pajėgose. Jie pademonstruos, 
kaip veikia Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje sukurtas robotas. 
Akademijos Atrankos centro viršininkas mjr. R. Adomavičius ir Centro darbuotojai 
supažindins su reikalavimais, keliamais kandidatams, norintiems tapti karininkais ir 
karo lakūnais, pakvies į Lazerinę šaudyklą, kurioje galėsite išmėginti akies taiklumą ir į 
apžvalginę ekskursiją po Akademiją.

85 „Esame teisės vergais, kad būtume laisvi“ – prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius 
– 15 val. Teisės fakulteto K. Jablonskio aud. (Saulėtekio al. 9, I rūmai). R
Paskaitos metu bus aptariamas teisės vaidmuo teisinėje demokratinėje valstybėje, 
teisės samprata ir jos poreikis. Pabandysime išsiaiškinti, ko reikia, kad teisė būtų 
efektyvi, t.y. kad jos laikymasis būtų užtikrintas vidiniu žmonių įsitikinimu, o ne 
valstybės prievarta. Taip pat kalbėsime apie tolerancijos ir diskusijos reikšmę efektyviai 
teisei kurti. Sužinosite, ką turėjo galvoje Ciceronas sakydamas „esame teisės vergais, 
kad būtume laisvi“.

86 Ekskursija į Liepiškių teleportą – Žilvinas Pukys – 15 val. Liepiškių technologijų 
parke. R
Kviečiame iš arti pažvelgti į palydovinio ryšio antenas, į valdymo kambarį, kur 
kontroliuojami viso teleporto elektros maitinimo duomenys, aparatinių temperatūra 
ir drėgnumas, siunčiamų duomenų srautų parametrai. Šio teleporto paslaugos 
svarbios įmonėms, turinčioms padalinius nutolusiose ar sunkiai prieinamose vietose. 
Pvz., dykumoje arba jūroje, kalnuose ir kitose vietose, kur nutiesti optinį kabelį per 
brangu arba techniškai neįmanoma, o ryšys, internetas, duomenų perdavimas ar 
televizija yra reikalingi. Ypač svarbus pasikeitimas duomenimis, jeigu įmonės tokiose 
vietovėse turi filialus ar kitokią infrastruktūrą. Svarbi ir televizijos sklaida vartotojams, 
išsibarsčiusiems didelėse teritorijose. Juos pasiekti patogiausia per palydovą.

87 „Ką valgė vilniečiai XVII amžiuje?“ – doc. dr. Rimvydas Laužikas – 15 val. VU 
Komunikacijos fakulteto 217 (Spaudos teatro) aud. R
Maisto ir valgymo kultūros tyrimai yra didesnės mokslinių tyrimų erdvės – kasdienio 
gyvenimo tyrimų – dalis. Paskaitos metu bus pristatyti baroko epochos (XVII-XVIII 
amžiaus) vilniečių maitinimosi ypatumai: maistas ir valgymo papročiai, patiekalų 
receptai, elgesio prie stalo taisyklės, maistiniai augalai ir gyvūnai,  maistui medžiojami 
gyvūnai, gaudomos žuvys, su maistu sietini buities daiktai, indai, valgymo ir maisto 
gamybos reikmenys, pastatai ir interjero įrenginiai, susiję su maisto kultūra ir kt.

88 „Lygios galimybės: mitas ar tikrovė?“ – dr. Lijana Stundžė – 15 val. VU Komunikacijos 
fakulteto 205 (Politikos komunikacijos klubo) aud. R
Visi norime gyventi saugioje aplinkoje, kurioje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir 
laisvės, ginamas jo orumas. Tačiau labai dažnai susiduriame su įvairaus pobūdžio 
diskriminacija. Paskaitos metu bus aptariamos diskriminacijos dėl negalios, amžiaus, 
lyties, etninės kilmės, seksualinės orientacijos būdai ir formos.

FESTIVALIO PROGRAMA
VILNIUJE



22

Lietuvos mokslo premijos laureatai – visuomenei
89 „Vaistų gyvūnams gydyti ir ligų profilaktikai kūrimas, jų mokslinis įvertinimas ir 
gamyba“ – prof. habil. dr. Algimantas Petras Matusevičius ir Arūnas Rupšys – 15 val. 
LMA Didžiojoje salėje. R
        Sergantiems gyvūnams gydyti ir ligų profilaktikai reikalingi įvairios paskirties 
veterinariniai preparatai. Preparatai turi būti efektyvūs ir saugūs, o jų liekanos mėsoje, 
piene ir kituose gyvūniniuose produktuose neturėtų sukelti neigiamo poveikio žmogaus 
sveikatai. Prie šių darbų prisideda LSMU Veterinarijos akademijos Eksperimentinės ir 
klinikinės farmakologijos  laboratorijos darbuotojai. Farmakologai kuria ir moksliniais 
tyrimais įvertina naujas veterinarinių vaistų formas, o UAB „Ruvera“ jas gamina ir 
platina.
         Galvijo organizme randama apie 40 mineralinių elementų, tačiau fiziologiniu 
požiūriu jų reikia mažiau. Iš jų svarbiausi kalcis, fosforas, magnis, kalis, natris ir kiti. 
Dėl mineralų stokos ar netinkamo santykio pakinta biocheminiai  procesai karvės 
organizme, pasireiškia hipokalcemija, hipofosfatemija, išsivysto sunkūs susirgimai. 
Tokie kaip parezė - gulinčios karvės sindromas po apsiveršiavimo ir kita. Karvių 
mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimai turi daug ypatumų, kurie  priklauso nuo 
organizmo fiziologinės būklės:  veršingumo, laktacijos, amžiaus, pasižymi sezoniškumu. 
Atliktais tyrimais nustatėme, kad kritiškiausias periodas karvėms susirgti pareze yra 
veršiavimosi metas ir pirma diena po veršiavimosi. Tobulinant įvairias metodikas, 
pavyko sukurti keletą naujų daugiakomponentinių tirpalų ir išspręsti kalcio ir fosforo 
druskų nesuderinamumą. Šie tirpalai yra daugiakomponentiniai. Viename tirpale 
suderintos bei ištirpintos kalcio, fosforo, magnio, kalio, natrio druskos.
      Aktualūs slaptojo mastito diagnozavimo klausimai, nes pakitimai tešmens 
audinyje prasideda žymiai anksčiau, negu juos galima pamatyti kliniškai. Labai svarbu, 
kad vartotojai gautų skanius ir saugius pieno produktus, kurių kokybę lemia karvių 
susirgimas mastitu. Tam tikslui paruošėme ekspres testą slaptiems karvių mastitams 
diagnozuoti.
         Naudojant vaistus išoriškai, labai svarbu tepalo, kremo pagrindas, kuris skatintų 
arba lėtintų (priklausomai nuo patologinio proceso lokalizacijos) vaistinių medžiagų 
skvarbumą per odą arba veiktų odos paviršiuje. Tam tikslui paruošėme kremo pagrindą 
iš emulguotų riebalų ir vandens iki 80 proc. Šią „aliejus vandenyje“ kremų sistemą 
pasirinkome todėl, nes ši grupė pasižymi unikaliomis šaldančiomis savybėmis. Juose 
yra daug vandens, dėl to jie minkšti, purūs, patogūs naudoti, nesulipdo gyvūno plaukų, 
lengvai nuplaunami vandeniu.
      Katės ir šunys yra mikroskopinių grybų sporų platintojai ir dažnai serga 
dermatofitija, kuria   gali užsikrėsti žmogus ir ypač vaikai, nes jų kontaktas su minėtais 
gyvūnais labai glaudus. Dermatofitija yra zoonozinė paviršinių odos sluoksnių ir odos 
darinių liga. Susirgimą sukelia mikroskopiniai grybai – dermatofitai. Veterinarijai 
skirtų vaistų nuo dermatofitijos pasiūla ribota. Todėl, paruošėme tepalinį pagrindą, 
slopinantį vaistinių medžiagų rezorbciją per odą. Gydomajam kremui  paruošti 
panaudojome alilamiminų grupės priešgrybinę vaistinę medžiagą terbinafiną ir kitas 
priešuždegimines medžiagas.

Lietuvos mokslo premijos laureatai – visuomenei
90 „Organinės medžiagos – nuo paprastųjų iki sumaniųjų“ – prof. habil. dr. Sigitas 
Tumkevičius– 17 val. LMA Didžiojoje salėje. R
Šiuolaikinės technologijos - organinė elektronika, optoelektronika, naujos kartos 
saulės elementai ir t.t., yra neatsiejamos nuo organinių funkcinių medžiagų. Didelį 

FESTIVALIO PROGRAMA
VILNIUJE



23

postūmį funkcinių organinių medžiagų kūrimui ir jų taikymui šiuolaikinėse 
technologijose davė efektyvių jų gavimo būdų atradimas. Pranešime bus apžvelgiama 
organinių medžiagų kūrimo raida, šiuolaikiniai jų konstravimo principai ir gavimo 
būdai, sumaniosios organinės medžiagos, heteroatomų vaidmuo jų savybėms, 
taikymo perspektyvos.

91 „3D skenavimas ir spausdinimas: nuo šokoladinio Kalėdų senelio iki dirbtinės 
širdies“ – doc. dr. Rimvydas Laužikas – 17 val. VU Komunikacijos fakulteto 217 
(Spaudos teatro) aud. R
Tikslus vizualus trimatės tikrovės fiksavimas yra iššūkis, žinomas žmonijos istorijoje. 
XX a. sukurtos ir išplėtotos skaitmeninės technologijos pasiūlė naujus sprendimus 
šioje srityje. Svarbiausias jų yra trimatis realybės objektų paviršiaus ir giluminių 
struktūrų nuskaitymas. Šio proceso metu sukurti skaitmeniniai 3D objektai gali  būti 
panaudojami įvairiais tikslais: tikrovės fiksavimui, mokslo tyrimams, karybai, kaitos ir 
kokybės stebėsenai, pramogoms, suvenyrų gamyboje ir net organų transplantavimui. 
Paskaitoje sužinosite apie 3D skenavimą ir jo pritaikymo galimybes mūsų gyvenime.

92 „Pilkieji ruoniai – kuo jie mums svarbūs ir įdomūs?“ – dokt. Vaida Survilienė 
– 18 val. VU GMF Biofizikos aud. R 
Pilkasis ruonis – daugelio akimis mistiškas gyvūnas, kurio paslaptingas ryšys su 
žmogumi dėl vandeninio gyvenimo būdo apipintas daugybės tautų pasakomis ir 
padavimais. Tačiau kas iš tikrųjų yra pilkasis ruonis? Ką jis reiškia mums, lietuviams? 
Koks šio žinduolio ryšys su aplinka? Kaip jie išgyvena šaltą žiemą? Kuo ypatinga ruonio 
širdis? Koks kraujas sruvena jų gyslomis? Kaip jiems pavyksta ilgai išbūti po vandeniu? 
Kuo jie mums svarbūs ir ko galime iš šių mistiškų vandens žinduolių pasimokyti?

93 „Kintamų žvaigždžių šnabždesys“ – dr. Erika Pakštienė – 18 val. VU TFAI Planetariumo 
Amfiteatrinėje salėje. R
Nors žvelgiant į dangų plika akimi, visos žvaigždės atrodo stabilios, iš tikrųjų tarp jų 
nemažai kintamų žvaigždžių. Tokių žvaigždžių šviesis kinta periodiškai (nuo kelių 
sekundžių iki dešimčių parų). Žvaigždžių šviesis gali kisti dėl to, kad jos pulsuoja, arba 
dėl to, kad jos turi periodiškai jas užtemdančias kompaniones, arba dėl periodiško 
paviršiaus temperatūros kitimo. Visos kintamos žvaigždės užima ypatingą vietą 
žvaigždžių evoliucijos ir vidaus sandaros tyrimuose, nes šviesio kitimai suteikia 
papildomos informacijos apie stebimus objektus. Kaip iš klausos nustatome, koks 
muzikos instrumentas groja, taip astronomai pagal žvaigždžių pulsacijas gali nustatyti 
žvaigždės masę, temperatūrą ir net cheminę sudėtį. Kadangi kintamų žvaigždžių rūšių 
yra labai daug, šioje paskaitoje daugiau dėmesio bus skirta kintamų baltųjų nykštukių 
evoliucijai, jų kitimų priežasties aiškinimui ir antžeminių bei kosminių stebėjimų 
ypatumų apžvalgai.

94 „Laimės vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ – prof. dr. Boguslavas Gruževskis 
– 18 val. VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9/1). R
Šiuolaikinėje visuomenėje dėl technologijų bei ekonominio išsivystymo lygio didėja 
žmonių susvetimėjimas (anomija), keičiasi tradiciniai santykiai bei vertybės. Iš kitos 
pusės – didėja laisvo pasirinkimo vaidmuo bei asmeninio pasirinkimo atsakomybė. 
Tokiomis sąlygomis žmogaus gyvenimo trajektorija vis labiau priklauso nuo jo 
asmeninio pasirinkimo. Kas jį lemia? Ar mūsų pasirinkimai visada yra efektyvūs? 
Ar siekis būti laimingu yra pagrįstas? Ar kiekvienas gali būti laimingas šiuolaikinėje 
visuomenėje?
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95 Ekskursija į VU Biochemijos instituto Proteomikos centrą – dr. Mindaugas Valius 
– 13 val.  VU Biochemijos instituto 425 k. (Mokslininkų g. 12). R
Baltymai – bet kokios gyvybės Žemėje pagrindinė sudedamoji dalis. Žmogus turi apie 
25 000 genų, koduojančių baltymus. Kaip nustatyti šių baltymų visumą, kuri vadinama 
proteoma? Tai tiria mokslas, vadinamas proteomika. Kviečiame atvykti į Proteomikos 
centrą ir susipažinti su moderniausiomis baltymų visumos tyrimo technologijomis bei 
jų panaudojimu biologijoje, medicinoje ir kitose mokslo srityse.

96 „Kinų kalbos laboratorija“ – lekt. Onutė Jankauskaitė – 15 val. VU Orientalistikos 
centro A. Binderio aud. (įėjimas iš Arkadų kiemo, II a., Universiteto g. 5). R
Kinų kalbos laboratorija, supažindinanti su bendriausiais dalykais, žinotinais apie 
kinų kalbą: jos vartojimo paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo 
lygio pasiekimais, svarba pažįstant Kinijos kultūrą. Klausytojai išmoks kiniškai ištarti ir 
užrašyti dažniausiai vartojamas frazes  ir žodžius.

97 „Istorinių laikų archeologija“ – prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius – 16 val. VU 
Istorijos fakulteto 211 aud. R 
Istorinių laikų archeologija – istorijos mokslo (plačiąja prasme) dalis, tyrinėjanti 
laikotarpį nuo Mindaugo valstybės susidarymo iki XX a. pokario partizaninio judėjimo 
pabaigos, naudojant archeologinius tyrimų metodus ir datavimą (archeologiniai 
kasinėjimai, stratigrafinis sluoksnių ir tipologinis radinių datavimas ir t.t.). Istorinių 
laikų archeologijos paminklai – piliakalniai ir pilys, ankstyvieji Lietuvos miestai ir 
saugomi senamiesčiai, pagoniškos apeiginės kulto vietos ir senosios bažnyčios, įvairių 
laikotarpių laidojimo paminklai ir t.t.

98 „Kovos už sielas nuo pat vaikystės. Apie propagandinę animaciją” – lekt. Modestas 
Grigaliūnas – 17 val. VU Komunikacijos fakulteto 217 (Spaudos teatro) aud. R
Antrojo pasaulinio karo metais Sovietų Sąjungai vadovavęs Josifas Stalinas rašytojus 
ir poetus yra pavadinęs „sielų inžinieriais“, atkreipdamas dėmesį į šių žmonių 
turimus gebėjimus savo kūryba daryti įtaką milijonų žmonių pasaulėvokai ir 
akcentuodamas, kad tokie gebėjimai privalo būti panaudojami propagandos tikslais. 
Paskaitoje sužinosite, kad ne vien rašytojai ir poetai, tačiau ir kitų kūrybinių sektorių 
darbuotojai buvo pasitelkiami propagandinės informacijos sklaidai. Šiek tiek netikėta, 
tačiau animacijos kūrėjai visą XX a. antrąją pusę taip pat vaidino svarbų vaidmenį 
organizuojant propagandą. Pvz., W. Disney‘us savo animaciniuose kūriniuose aktyviai 
palaikė vakarietiškų vertybių sklaidą, Šaltojo karo metais studijoje „Sojuzmultfilm“ 
sukurti darbai nuosekliai formavo sovietinę žiūrovo tapatybę, o šiuolaikinė satyrinė 
animacija griauna vartotojiškas ar šaiposi iš ekologinių / antiglobalistinių / religinių ir 
kt. nuostatų. Kodėl jau vaikai yra svarbus propagandistų veiklos taikinys? Į šį klausimą 
paskaitoje bus atsakoma, nagrinėjant įdomiausius propagandinės animacijos atvejus.

99 „Kelionių vargai ir malonumai senojoje Lietuvos egodokumentikoje“ – prof. dr. 
Arvydas Pacevičius – 17 val. VU Komunikacijos fakulteto 210 aud. R
Paskaitoje, remiantis sistemine kelionių dienoraščių ir kitų egodokumentinių šaltinių 
(korespondencijos, atsiminimų) turinio analize, dalijamasi naujomis žiniomis apie tai, 
kokius nepriteklius, nepatogumus dėl neišvystytos kelių ir viešbučių infrastruktūros 
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kentė mobilūs senosios Lietuvos piliečiai, keliaudami po Europą XVIII-XIX amžiuje. 
Kita vertus, tiek vadinamąsias grand tour,tiek piligrimines ir mokslines keliones 
papildydavo bendravimas su įdomiais žmonėmis, atminties institucijų žvalgytuvės, 
valgių ragavimas ir kiti neregėto pasaulio pažinimo džiaugsmai. Šiuo požiūriu galima 
teigti, kad ankstyvojoje modernybėje buvo nutiesti komunikaciniai tinklai, sudarantys 
šiuolaikinės Europos socialinį pamatą, paremtą tautų, papročių ir vertybių įvairove. 
Paskaitoje bus pateikta egodokumentų, t.y. asmeninės raštijos pirmuoju asmeniu, 
pasakojimą praplečiančios iliustracinės medžiagos.

100 „Filosofija ir vaizduotė“ – doc. dr. Kristupas Sabolius – 18 val. VU Filosofijos 
fakulteto 201 aud. R  DĖMESIO! Renginys perkeliamas į 16 dieną 19.30 val.
Nors daugybė vizionierių pasikliovė vaizduotės galia, naujųjų technologijų valdomame 
pasaulyje ją išnaudoti tampa vis sunkiau. Kinas, internetas, televizija ir kibernetinės 
realybės nuolat kuria įsivaizduojamybės pasaulius, kurie nepalieka vietos individualiam 
kūrybingumui. Tačiau, atsigręždami į filosofiją, galime atskleisti ne tik vaizduotės 
įkalinimo, bet ir išsilaisvinimo perspektyvas.

VILNIAUS UNIVERSITETO GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO DIENA  
MOKSLO FESTIVALYJE (M. K. Čiurlionio g. 21/27)

101 „Kaip tiriamas miestų mikroklimatas?“ – prof. dr. Arūnas Bukantis, doc. dr. Justas 
Kažys, inž. Laimonas Januška – 10, 12 ir 14 val. paskaita su eksperimentais 
VU Meteorologinėje stotyje, GMF vidiniame kieme. R
Supažindinsime su miestų ir urbanizuotų teritorijų mikroklimato tyrimuose naudojama 
šiuolaikine meteorologine įranga. Po trumpos įvadinės paskaitos aplankysite (žygis 
pėsčiomis) kelias ekstremalaus mikroklimato Vilniaus mieste vietas, jose atliksime 
matavimus įvairiais meteorologiniais prietaisais.
Rekomenduojama 8-12 klasių mokiniams ir suaugusiems.

102 „Gyvybė upėje ir prie upės: apolonai, varliagyviai, tulžiai, žirgeliai, aukšlės, ovalioji 
geldutė“ – doc. dr. Grita Skujienė – 12, 13, 14 ir 15 val. II-oje Zoologijos aud., 332 
kab. R
Pažintinis filmas apie Lietuvos bioįvairovę ir jos apsaugą „Minija – gyva upė“. Filmą 
sukūrė Gargždų jaunimo iniciatyvinė grupė „Minijos slėnis“.

103 ,,Stuburinis be kaukolės: iešmutis“ – lekt. Saulis Skuja – 12, 13, 14 ir 15 val. II-oje 
Zoologijos lab., 326 kab. R 
Iešmutis - galvachordis gyvūnas, kurį Azijoje augina kaip maistą žmonėms ir gyvūnams. 
Ragavote? Svarbus zoologijos mokslui, nes primena stuburinių protėvius. Kaip? 
Ateikite ir pažiūrėkite, ištirkite, nusifotografuokite.

104 „Organai ir audiniai“ – dr. Rasa Aukštikalnienė – 12, 13, 14 ir 15 val. I-oje Zoologijos 
lab., 324 kab. R 
Patyrinėkite įvairių organų – raumens, akies, kaulo sandarą mikroskopiškai. Net ir 
savo, jei atsinešite.
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105 „Žiedų dulkelės“ – lekt. Audronė Meldžiukienė, dokt. Radvilė Rimgailaitė, dokt. 
Mindaugas Rasimavičius – 11 ir 13 val. Botanikos ir mikologijos lab., 204 kab. R
Išmoksime pasiruošti žiedadulkių preparatus. Pro mikroskopą apžiūrėsime augalų 
žiedadulkes ir išsiaiškinsime jų svarbą augalo gyvenime. 

106 „Dažiniai augalai Lietuvoje“ – lekt. Audronė Meldžiukienė, dokt. Radvilė 
Rimgailaitė, dokt. Mindaugas Rasimavičius – 13 ir 15 val. Herbariume. R 
Parodoje susipažinsite su dažiniais Lietuvos augalais. Sužinosite, su kuo audinius 
dažydavo mūsų senoliai.

107 „Sumažink draugą, sėdintį stebuklingoje kėdėje“ – Mindaugas Baranauskas – nuo 
12 iki 16 val. prie centrinių fakulteto laiptų. 
Labai vaizdingos regimosios iliuzijos demonstracija.

108 „Žmogaus kūno sudėties tyrimas specialiu analizatoriumi” – Aleksandras Voicikas 
– 12,13,14 ir 15 val. eksperimentinės-demonstracinės sesijos GMF 242 lab. R
Registruojant žmogaus ūgį, kūno masę ir skirtingų kūno audinių elektrinės varžos 
(impedanso) pokyčius, įvertinama žmogaus raumenų, riebalų, baltymų, mineralų 
masė, kūno masės indeksas (KMI). Pateikiamas kūno sudėjimo vertinimas. Taip pat 
įvertinamas biologinis žmogaus amžius.

109 „Melo detektorius” – 12, 13, 14 ir 15 val. GMF 242 lab. R 
Bus pristatomas poligrafo, dar vadinamo „melo detektoriumi”, veikimo principas. 
Bus galima pamatuoti pagrindinius poligrafijoje naudojamus fiziologinius žmogaus 
parametrus: odos elektrinį laidumą, pulso dažnį, kraujospūdį.

110 „Nervinio impulso sklidimo tyrimas“ – lekt. Ramūnas Grigonis – 12, 13, 14 ir 15 
val. 242 lab. R 
Tyrimo metu galėsite praktiškai susipažinti su nervinio impulso sklidimu - įsitikinti 
elektrine nervinio impulso prigimtimi, išbandyti impulso sužadinimo ir jo sukelto 
raumens aktyvumo registravimo metodus ir išsitirti savo nervinio impulso sklidimo 
greitį.

111 „Smegenų aktyvumo matavimas neinvaziniu infraraudonųjų spindulių 
metodu“ – Sigita Činčiūtė – 12, 13, 14 ir 15 val. eksperimentai 241 lab., stebėjimas 
Biofizikos aud.
Žaidimas kortomis taip pat gali būti tyrimo objektu! Žiūrovų, kurie galės stebėti gyvai 
kintančias topografijas, skaičius neribojamas - transliacija vyks kitoje patalpoje.

112  „Veikimo potencialo generacijos ir turgorinio slėgio susidarymo augalinėse 
ląstelėse demonstracija“ – dr. Vilma Kisnierienė – 12, 13, 14 ir 15 val. 103 lab. R
Renginio dalyviai pamatys augalines menturdumblių ląsteles, kurių ilgis gali siekti 
net keliolika centimetrų ir stebės jų naudojimą elektrofiziologiniuose tyrimuose. 
Pamatysite augalinių ląstelių veikimo potencialo generaciją. Menturdumblių ląstelėse 
taip pat bus demonstruojamas turgorinio slėgio susidarymo fenomenas. 

113 „Emocinių vaizdų vertinimo tyrimas“ – Lina Jarutytė – 12, 13, 14 ir 15 val. 119 
lab. R 
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Emocijų tyrimuose naudojami įvairių gyvenimiškų situacijų vaizdų rinkiniai. Siūlome 
pamatyti ir įvertinti, kokias emocijas vaizdai sukelia. Tyrime gali dalyvauti 20-30 metų 
asmenys. 

114 Bepiločio skraidymo aparato ir jo skrydžių metu gautos medžiagos 
demonstravimas – dr. Ričardas Skorupskas ir dr. Laurynas Jukna – 12, 13, 14 ir 
15 val. prof. V. Chomskio aud., 313 kab. R
Aukštos rezoliucijos kraštovaizdžio struktūros ir jos pokyčių fotofiksacija, naudojant 
bepilotį skraidymo aparatą. Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkai atlieka 
kraštovaizdžio tyrimus, naudodami radijo bangomis valdomą aparatą, skraidinantį 
aukštos rezoliucijos fotokamerą. Gautos paviršiaus nuotraukos užtikrina kokybišką 
ir operatyvią informaciją apie kraštovaizdžio struktūrą bei jos pokyčius. Tai leidžia 
stebėti kitus įvairius teritorijoje vykstančius procesus ar reiškinius: erozijos įtaką 
dirvožemiams ir reljefui, geomasės, technomasės ir biomasės tūrio pokyčius, žmonių 
srautus, aplinkos antropogeninę digresiją, kraštovaizdžio estetinį vizualinį potencialą.

115 „Mineralų ir uolienų pasaulis“ – lekt. Eugenija Rudnickaitė – 10, 11 ir 12 
val. ekskursijos į VU Geologijos muziejų ir praktikos darbai 222 ir 223 aud. R
Pamatysite uolienų ir mineralų, sukauptų iš įvairių Žemės vietų, įvairovę, išgirsite 
apie jų susidarymo sąlygas; apie tai, kiek daug jie gali mums „papasakoti“ Ir kaip juos 
prakalbinti.
Praktikos darbų temos: „Mineralų atpažinimas“ ir „Uolienų mikropasaulis“.
Pastaba: po ekskursijos muziejuje srautas dalinasi į dvi grupes; po to jos susikeičia 
vietomis.
 
116 „Tyrimo katodoliuminiscencijos metodu demonstravimas“ – doc. dr. 
Donatas Kaminskas – nuo 13, 13.20, 13.40, 14, 14.20,  14.40 ir 15 val.  226 kab., 
Katodoliuminiscencijos lab. R 
Šiuolaikinis tyrimo metodas, suteikiantis geologams daug svarbios informacijos. 
Kokios? Pamatysite ir išgirskite.

117 Mikropaleontologinių tyrimų objektų demonstravimas mikroskopu – dr. Giedrė 
Vaikutienė – 13.10, 13.40, 14.10 ir 14.40 val. Mineralogijos aud., 222 kab. R 
Fosilijos būna ne tik didelės bei matomos paprasta akimi. Mes jums parodysime 
mikrofosilijas, kurias galime pamatyti tik didelės skiriamosios raiškos mikroskopais. 
Nors jos mažos, bet labai svarbios geologams, tiriantiems įvairių geologinių epochų 
klimatą, jo kaitą, atliekantiems paleoklimatų rekonstrukcijas ir t.t.

118 „Mobilioji bioklasė – mobili molekulinės biologijos laboratorija“ – doc. dr. Jurga 
Turčinavičienė – 12, 13, 14 ir 15 val. II-oje Zoologijos aud., 321 kab. R 
Ši laboratorija ant ratų - bendras Vilniaus universiteto ir kompanijos „Thermo Fisher 
Scientific Baltics“ projektas. Tai pirmoji šalyje mobili laboratorija, supažindinanti 
moksleivius su naujausiais biomokslų pasiekimais. Laboratorija visiems norintiems 
suteiks unikalią galimybę bent trumpam tapti tyrėjais. VU Gamtos mokslų ir Chemijos 
fakultetų studentai padės dalyviams pasinerti į molekulinės biologijos laboratorijos 
veiklą ir parodys kaip dirbti su automatinėmis pipetėmis, išskirti DNR ir atlikti 
elektroforezę.
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119 „Šiuolaikinės astronomijos iššūkiai“ – habil. dr. Gražina Tautvaišienė – 18 val. VU 
TFAI Planetariumo amfiteatrinėje salėje. R
Pastarųjų metų astronomijos mokslo pasiekimai tiesiog gniaužia kvapą. Kosmose 
skrieja ar ruošiamos pakėlimui į orbitą visa eilė galingų observatorijų, žemėje jau veikia 
ar dar projektuojami milžiniško dydžio teleskopai. Nenuostabu, kad ypač padaugėjo 
pranešimų apie reikšmingus atradimus šioje mokslo srityje. Paskaitoje apžvelgiami 
naujausi šių metų astronomijos mokslo pasiekimai ir svarbiausi iššūkiai, su kuriais 
susiduria astronomai.

19 d.

Į MOKSLO ŠVENTĘ SAULĖTEKYJE KVIEČIA VILNIAUS       
UNIVERSITETAS

CHEMIJOS FAKULTETAS

120 „Biologiškai aktyvios medžiagos – nuodas ar vaistas mūsų organizmui?“ – doc. dr. 
Albinas Žilinskas – 11 val. VU MKIC A 103.3 konferencijų salėje II. R
Ar kada pagalvojote, kad neretai ta pati medžiaga gali būti ir vaistas, ir nuodas? 
Mokslininkai teigia, jog dažniausiai tarp  šių savybių yra labai plona riba. Paskaitos metu 
suprasime, kad visos medžiagos yra vienaip ar kitaip biologiškai aktyvios. Jų aktyvumas 
dažniausiai siejamas su medžiagos kiekiu, kuris visada daro tam tikrą poveikį gyviems 
organizmams.

121 „Liuminescencinių medžiagų naudojimas šviesos šaltiniuose“ – doc. dr. Artūras 
Katelnikovas – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
Interaktyviame stende bus įrengta minilaboratorija, kurioje bus galima pamatyti 
atsispindinčios šviesos šaltinių evoliuciją. Susidomėjusieji plačiau susipažins su šviesos 
šaltinių evoliucija ir keliomis revoliucijomis. Taip pat sužinos apie dabartinių šviesos 
šaltinių efektyvumą, ir kodėl vienų lempų šviesa yra malonesnė už kitų. Kviesime 
besidominčius patiems pasigaminti baltą šviestuką iš mėlyno diodo ir geltonos 
liuminescencinės medžiagos (YAG:Ce).

EKONOMIKOS FAKULTETAS

122 „Ką perkame ir kodėl vartojame?“ – prof. dr. Sigitas Urbonavičius, prof. dr. 
Vytautas Dikčius, lekt. Indrė Radavičienė  – 11 val. VU MKIC A 103 konferencijų salėje 
I. R
Ar žinote, kad rinkodaros centre visuomet yra vartotojas? Didžiausios pasaulio įmonės, 
siekiančios pelno, skiria milžiniškus pinigus jo elgsenos pažinimui ir tyrimams. Tačiau 
kartais iškyla pavojus nematyti miško pro medžius: daug gilindamiesi į konkretaus 
prekės ženklo vartotojų nuomonę, emocijas, prioritetus, specialistai kartais pamiršta 
bendrąsias mūsų gyvenimo kitimo tendencijas. O juk mes visi – jau nebe tokie, kokie 
buvome vakar ar užvakar. Paskaitos metu aptarsime svarbiausius XXI amžiaus vartotojų 
elgsenos ir rinkodaros pokyčius.
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FILOLOGIJOS FAKULTETAS

123 „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė“ – dr. Mindaugas Strockis ir dr. Vytautas 
Rinkevičius – 12 val. VU MKIC A 310 seminarų kamb. R
Mokslo dirbtuvėse bus pristatomos „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazės“ (http://
www.prusistika.flf.vu.lt/paieska/paieska/), sukurtos Vilniaus universiteto Baltistikos 
katedros ir Skaitmeninės filologijos centro, galimybės. Duomenų bazę sudaro: visų 
išlikusių prūsų kalbos tekstų korpusas; suskaitmenintas Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos 
etimologijos žodynas“; leksikos atrankos pagal pageidaujamus kriterijus sistema.

124 „Fonologija ir tarmių tyrimai“ – prof. Vytautas Kardelis – 11 val. VU MKIC A 213 
seminarų kamb. R
Mokslo dirbtuvėse bus pristatytas projektas ir duomenų bazė, skirta dialektologijos, 
lingvistikos, taip pat etnografijos, etnologijos, tautosakos bei istorijos, kultūrologijos, 
tapatybės tyrimų reikmėms.

125 „Antikos pasaulis“ – doc. dr. Vytautas Ališauskas – 12 val. VU MKIC A 103 
konferencijų salėje I. R
Paskaitoje atsakoma, kodėl klasikinis išsilavinimas yra atskaitos taškas šiuolaikiniame 
pasaulyje mąstant, vertinant, planuojant. Antikos pasaulis davė pradžią mūsų menui, 
filosofijai, politikai, bet iki šiol tebėra pavyzdys, pagal kurį viskas matuojama. Visa 
šiandiena yra klasikos tąsa.

126 „Literatūra šiuolaikiniame mokslo pasaulyje“ – doc. dr. Regimantas Tamošaitis 
– 12 val. VU MKIC A 103 konferencijų salėje II (A 103.3). R
Paskaitoje klausiama, kaip literatūra tampa neišsemiamu lobynu technologijos 
amžiuje, kokia jos svarba ir aktualumas XXI a.

127 „Kalbos gyvybė ir mirtis skaitmeniniame amžiuje“ – dr. Audrius Valotka – 14 
val. VU MKIC A 103 konferencijų salėje I. R
Lietuvoje valstybinę kalbą suvokiame kaip vieną iš kertinių tautos tapatybės atramų. 
Todėl viešojoje erdvėje nuolatos kyla diskusijos apie lietuvių kalbos būklę, o gausūs 
skaitytojų komentarai liudija temos aktualumą. Dažnai piešiamas apokaliptinis vaizdas, 
kad mūsų gimtoji kalba sparčiai degraduoja ir ateityje apskritai išnyks. O kaip šią 
situaciją mato kalbininkai, kasdien stebintys ir aprašantys kalbos būseną? Paskaitoje 
bus pasakojama apie kalbos funkcijas, apie kalbą kaip homo sapiens skiriamąjį 
bruožą, jos socialines funkcijas ir vaidmenį pažinimo bei žinių kaupimo ir išsaugojimo 
procese. Klausytojai susipažins su kalbų būklės – tarp jų ir lietuvių – vertinimo 
metodika. Bus pasakojama apie naujausius lietuvių kalbos skaitmeninimo projektus, 
demonstruojamas natūralios lietuvių šnekos sintezatorius.

FILOSOFIJOS FAKULTETAS

128 „Filosofų labirintas“ – lekt. Vilius Dranseika – nuo 14 iki 16 val. VU Centrinių rūmų 
kiemeliuose (labirinto pradžia VU Filosofijos fakulteto kiemelyje).
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Kviečiame senuosiuose Vilniaus Universiteto rūmuose susitikti ir pabendrauti su 
garsiausiais praeities filosofais. Aristotelis, Kantas, Nietzsche ir kiti filosofai prabils 
universiteto dėstytojų ir doktorantų lūpomis, kad padiskutuotų su jumis įvairiomis 
filosofinėmis temomis. Filosofus rasite įvairiuose senojo architektūrinio ansamblio 
kampeliuose, o orientuotis jums padės specialus renginio žemėlapis.

129 Mini laboratorija „Pažink save“ – Vida Jakutienė – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC 
aikštėje. 
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto atstovai kartu su VšĮ „Mokslas ir menas“ 
žmogaus elgesio tyrimų laboratorijoje pristatys optines iliuzijas. Taip pat bus 
pristatomi psichosocialiniai žmogaus elgesio įvertinimo instrumentai, priemonės, 
metodikos. Supažindinama su mokslinių tyrimų, atliekamų klinikinės, organizacinės, 
teisės, sveikatos, edukacinės psichologijos, psichofiziologijos, sociologijos, sociologijos 
ir kriminologijos, socialinio darbo, edukologijos rezultatais.

FIZIKOS FAKULTETAS

130 „M2M technologijos automatizuotoms sistemoms valdyti” – doc. dr. Vytautas 
Jonkus – 11, 12 ir 13 val. VU Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros lab., 001 kab. R
Kviečiame susipažinti su M2M technologijomis ir jų taikymais. Pademonstruosime 
išmaniojo namo valdymo sistemos prototipą. Pamatysite dirbtinių neuroninių tinklų ir 
mini kompiuterių su Linux OS taikymus mechanizmams valdyti.

131 „Šviesolaidinės technologijos informacijai perduoti” – lab. ved. Albertas Sereika 
– 11, 12 ir 13 val. VU Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros lab., 816 kab. R
Šio eksperimento metu susipažinsite su įvairiais šviesolaidžiais, šviesą generuojančiais 
elementais (lazeriniais diodais, šviestukais) ir šviesą priimančiais elementais 
(fotodiodais, fototranzistoriais, fotovaržomis). Bus aptariami optinių ryšio linijų 
veikimo principai. Atliksime du eksperimentus. Tirsime garsinio signalo perdavimą per 
5 metrų ilgio optinį kabelį. Naudojant signalų generatorių ir osciloskopą bus galima 
ištirti perduodamų signalų dažnių sritį. Antrojo eksperimento metu susipažinsime su 
optinio ryšio linija be šviesolaidinio kabelio. Garsinis ryšys bus užmezgamas 60 metrų 
atstumu. Abiejų eksperimentų metu susipažinsite su naudojamomis elektroninėmis 
schemomis.

132 „Kaip veikia lazerinis spausdintuvas“ –  doc. dr. Vygintas Jankauskas – 11, 12 ir 
13 val. tyrimai VU Fizikos fakulteto Kieto kūno elektronikos katedros 604 kab. R 
Lazerinius spausdintuvus naudojame beveik visi. O kad jie taptų tokie, kokie yra 
dabar, savo tyrimais elektrofotografijos srityje prisidėjo ir Vilniaus mokslininkai. Svarbi 
lazerinio spausdintuvo dalis yra elektrofotografinis cilindras, ant kurio formuojamas 
elektrostatinis reljefas, paverčiamas spausdinamu vaizdu. Pamatysite, kaip formuojasi 
nematomas elektrostatinis vaizdas elektrofotografiniuose cilindruose ir kokie reikalingi 
tyrimai, kad tai pamatytume.

133 „Infraraudonieji spektrai – medžiagų „pirštų antspaudai“ – doc. dr. Justinas 
Čeponkus – 11, 12 ir 13 val. VU Fizikos fakulteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos 
katedros 420 kab. R
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Šiuolaikinis mokslas vis giliau skverbiasi į medžiagos paslaptis. Kaip pamatyti tai, 
kas nematoma plika akimi? Tiriant šviesos ir medžiagos sąveiką. Infraraudonosios 
spinduliuotės sąveika su medžiaga yra susijusi su atomų branduolių virpesiais 
molekulėse. Užregistravę infraraudonosios spinduliuotės sugerties (arba atspindžio) 
spektrą, gauname informaciją apie molekulę sudarančių branduolių virpesius. Kadangi 
kiekviena molekulė sudaryta iš skirtingų atomų, spektrai irgi bus skirtingi. Kiekviena 
molekulė turi tik jai būdingą infraraudonosios sugerties spektrą – „pirštų antspaudus“. 
Naudojant infraraudonąją spinduliuotę ir taikant skirtingas eksperimento technikas, 
galime tirti pavienių molekulių savybes, nustatyti navikinius audinius ir pan.

134 „Puslaidininkių šviesos magija“ – dr. Pranciškus Vitta – 11, 12 ir 13 val. tyrimai VU 
Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros 716 kab. R
Didžiausią informacijos kiekį žmogus gauna akimis. Stebėdami aplinką, analizuojame 
erdvinį vaizdą, skirtingas spalvas ir iššifruojame papildomą informaciją. Spalvos 
leidžia akimirksniu gauti papildomos informacijos: įvertinti žmogaus savijautą, maisto 
ar gėrimo kokybę, nustatyti augalo rūšį ir t.t. Mus supančio pasaulio spalvingumas 
priklauso nuo apšvietimo. Lauke šią funkciją sėkmingai atlieka Saulė, o patalpose 
turime pasikliauti dirbtiniu apšvietimu. Puslaidininkiniai šviestukai leidžia sukurti 
įvairiapusišką ir dinamišką apšvietimą, kuris paryškina arba išblukina spalvas, gali 
padėti atrasti naujus potyrius spalvotoje šviesoje. Kitaip sakant, kuria šviesos magiją.

135 „Biofizikinių reiškinių modeliavimas superkompiuteriu“ – dr. Mindaugas Mačernis 
– 11, 12 ir 13 val. VU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedros 311 kab. R
VU Fizikos fakulteto superkompiuteris - vienas galingiausių Lietuvoje, turintis beveik 
2000 skaičiavimo branduolių ir daugiau kaip 15 TB operatyviosios atminties. Jis gali būti 
panaudotas bet kuriems didelio skaičiavimo našumo reikalaujantiems uždaviniams. 
Šiuo metu, naudojant kvantinės mechanikos metodus, juo modeliuojami labai dideli 
biologiniai molekuliniai junginiai. Tik supratus, kaip veikia gamtoje egzistuojantys 
biologiniai junginiai, nuo ko priklauso jų savybės, bus galima kurti panašius sintetinius 
junginius, svarbius ateities molekulinei elektronikai, saulės energijos panaudojimui. 
Prezentacijoje bus pristatyti naujausi šios srities darbai ir superkompiuterio galimybės.

136 „Lazerinis ženklinimas“ – dr. Domas Paipulas – 11, 12 ir 13 val. VU Fizikos 
fakulteto Kvantinės elektronikos katedros Lazerinių tyrimų centre. R
Naudodami lietuvišką, nanosekundinės trukmės impulsus generuojantį lazerį kartu su 
automatizuota pluošto valdymo sistema, pademonstruosime vieną iš populiariausių 
lazerių taikymų pramonėje – lazerinį ženklinimą. Demonstracijos metu bus galima 
lazeriu išsigraviruoti norimą užrašą/piešinį ant asmeninių daiktų.

137 „SMD šou“ – Laurynas Dagys – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
Atvykusieji bus kviečiami pasigrožėti skystojo azoto pasirodymu, kurį atliks Fizikos 
fakulteto studentų mokslinės draugijos nariai.

138 „Fizikos fakulteto studentų mokslinė draugija kviečia pažinti fiziką iš 
arčiau!“ – Laurynas Dagys – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
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Amperuoklis
Žeminančiojo transformatoriaus veikimu pagrįstas prietaisais, kurio gnybtuose 
sukuriama maža įtampa, tačiau elektros srovė yra pakankamo dydžio išlydyti viniui. 
Panašiu principu veikia suvirinimo aparatai.
Fero-skystis
Šiame klampiame skystyje yra ,,ištirpusios“ mažos geležies dalelės, kurios gali judėti 
paveikus magnetiniu lauku. Pridėjus magnetą prie skysčio, jo paviršius pasidengia 
spygliukais, kurie atvaizduoja magnetinių linijų išsidėstymą.
Šviečiantis agurkas
Agurko švytėjimo paslaptis – sužadinti natrio jonai. Marinuotas agurkas yra prisotintas 
valgomosios druskos, kuri vandenyje skyla į natrio ir chloro jonus. Šie krūvį turintys 
jonai yra pritraukiami prie elektrodų, o suteikus pakankamai energijos, natrio jonai 
ima švytėti geltonai.
Skystas azotas
Azoto, kuris sudaro didžiąją dalį įprasto oro, virimo temperatūra yra apie -196˚C (77K).  
Šis skystis pakankamai inertiškas, kad būtų galima įsipilti į indelį ir naudoti šaldymui. 
Todėl jis plačiai naudojamas įvairiose srityse.

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

139 Mini laboratorija „Vaisių ir sėklų įvairovė bei jų plitimo būdai“ – doc. dr. Jurga 
Turčinavičienė – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
Augalai plinta įvairiais būdais. Vienas sėklytes išnešioja skruzdės, kitas išpusto vėjas, 
trečias išplatina žmogus. Susitikimo metu praktiškai patyrinėsime sėklų ir vaisių 
morfologinę įvairovę ir išsiaiškinsime, kaip plinta augalai.

KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

140 „Kūrybiškumo metodai idėjoms įgyvendinti“ – dokt. Mantas Dilys – 13 val. VU 
MKIC A 103.3 konferencijų salėje II. R
Surasti nišą savo įgyvendinti idėjas kintančioje aplinkoje vis sudėtingiau. Neretai dėl 
dinamiškos aplinkos įprasti veiklos metodai neduoda naudos, todėl naujovių taikymas 
tapo neišvengiama būtinybe. Naujų idėjų vystymui, jų pritaikymui prie nepastovios 
aplinkos reikalingas kūrybiškumas, kuris, kartu su idėjų įgyvendinimu, labai dinamiškas 
ir neretai spontaniškas procesas. Tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių 
sėkmę įgyvendinant naujas verslo idėjas bei prisidedantis prie visuomenės pažangos. 
Paskaitoje praktiškai atskleisime kūrybiškumo taikymo aktualumą bei aptarsime 
kūrybiškumo metodus.

141 „Natūralios bendravimo su kompiuteriu sąsajos“ – doc. dr. Vytautas Evaldas 
Rudžionis ir dr. Laura Niedzviegienė – 13 val. VU MKIC A 310 Seminarų kamb. R
Praktiniame užsiėmime bus rodoma ir aiškinama, kokiomis priemonėmis ir metodais 
organizuojamas informacijos keitimasis su kompiuteriu natūraliais, žmogui įprastais 
būdais: balsu, vaizdu ir tekstu.
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KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS

142 „3D skeneris“ – doc. dr. Rimvydas Laužikas – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
3D skenavimas yra vienintelė technologija, leidžianti preciziškai fiksuoti trimatę 
tikrovę. Demonstravimo metu bus pristatytas VU Komunikacijos fakulteto 3D skeneris 
ir jo galimybės.

143 „Akių sekimo įranga“ – dr. Andrius Šuminas – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
„Mes žinome, kur krypsta tavo akys“ – internetinių tinklapių naršytojus intriguoja VU 
Komunikacijos fakulteto mokslininkai, pristatysiantys akių sekimo įrangos veikimo 
subtilumus ir tyrimų galimybes.

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

144 „Balsu valdomas robotas“ – Liudas Bogušas,  Paulius Butkus, Ignas Smirinėnka 
– nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje. 
Šis robotas atpažįsta 16 fiksuotų komandų ir joms paklūsta. Taip pat galima išsirinkti 
bet kuriuos iš beveik tūkstančio specialiame žodyne esančių žodžių ir susikurti unikalią 
roboto valdymo komandą. Robotas atpažįsta tik taisyklingai ištartas komandas. Ateikite 
ir pažiūrėkite, kaip valdomas Matematikos ir informatikos studentų sukurtas robotas!

145 „Lietuviškas palydovas iš arti“ – Vytenis Buzas – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC 
aikštėje.
Laboratorijoje pademonstruosime, kaip veikia „LituanicaSAT-1“ palydovas: kaip 
veikia ryšio su palydovu užtikrinimo įranga nuotoliniu būdu, kaip palaikomas ryšys 
su palydovu, skriejančiu Žemės orbita. „LituanicaSAT-1“ palydovą kūrė daugiau nei 
30 narių komanda, sudaryta iš įvairių sričių aukštos kvalifikacijos specialistų, jaunų 
lietuvių mokslininkų, inžinierių, fizikų, programuotojų, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. Ateik ir pamatyk šį palydovo maketą savo akimis!

146 „Kriptografijos mokslų apybraiža“ – doc. dr. Vilius Stakėnas – 11 val. VU MKIC 
A119 seminarų kamb. R
Tikriausiai girdėjote, kad kriptografija – mokslas, tiriantis informacijos užšifravimo 
ir iššifravimo metodus. Šifruojama, siekiant paslėpti perduodamos informacijos 
prasmę. Šiais laikais kriptografija plačiai naudojama ypač slaptai informacijai saugoti 
bei ją siųsti atvirais tinklais, pvz. internetu. Klasikiniai šifrai sudaromi, taikant dviejų 
rūšių veiksmus: perstatas ir keitinius. Perstatos išmaišo duomenų simbolius, keitiniai 
pakeičia juos kitais. Antrojo pasaulinio karo metu informacijai šifruoti buvo naudojami 
sudėtingi elektromechaniniai įrenginiai. Žymiausias jų - vokiečių „Enigma“. Paskaitoje 
aptariama šio prietaiso struktūra ir sėkmingos kriptoanalizės aplinkybės. Nagrinėjami 
principai, kuriais remiasi kompiuterių amžiaus kriptografija.

ORIENTALISTIKOS CENTRAS

147 „Hindi kalbos dirbtuvės“ – Kristina Dolinina – 11 val. VU MKIC A 103.4 konferencijų 
salėje III. R
Orientalistikos centro atstovai kviečia apsilankyti Hindi kalbos laboratorijoje, kurioje 
bus supažindinama su bendriausiais dalykais, žinotinais apie hindi kalbą: vartojimo 
paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo lygio pasiekimais, svarba 
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pažįstant Indijos kultūrą. Klausytojai išmoks hindi kalba ištarti ir užrašyti dažniausiai 
bendraujant vartojamas frazes ir žodžius.

148 „Japonų kalbos dirbtuvės“ – Jurgita Polonskaitė – 12 val. VU MKIC A 103.4 
konferencijų salėje III. R
Orientalistikos centro atstovai kviečia apsilankyti Japonų kalbos laboratorijoje, kurioje 
bus supažindinama su bendriausiais dalykais, žinotinais apie japonų kalbą: vartojimo 
paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo lygio pasiekimais, svarba 
pažįstant Japonijos kultūrą. Klausytojai išmoks japoniškai ištarti ir užrašyti dažniausiai 
bendraujant vartojamas frazes ir žodžius.

149 „Kinų kalbos dirbtuvės“ – Onutė Jankauskaitė – 13 val. VU MKIC A 103.4 
konferencijų salėje III. R
Orientalistikos centro atstovai kviečia apsilankyti kinų kalbos laboratorijoje, kurioje 
bus supažindinama su bendriausiais dalykais, žinotinais apie kinų kalbą: vartojimo 
paplitimu, kalbos struktūra, rašto sistema, kalbos mokėjimo lygio pasiekimais, svarba 
pažįstant Kinijos kultūrą Klausytojai išmoks kinų kalba ištarti ir užrašyti dažniausiai 
bendraujant vartojamas frazes ir žodžius.

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS

150 „Universitetai anksčiau ir dabar“ – prof. dr. Alvydas Jokubaitis – 13 val. VU MKIC 
A 103 konferencijų salėje I. R
Kuo labiau šiuolaikiniai universitetai vadovaujasi iš ekonomikos paimta filosofija, 
tuo labiau jie atitrūksta nuo jų atsiradimą lėmusių prielaidų. Senieji universitetai 
nebuvo sukurti pagal ekonomikos filosofiją. Dabartiniai universitetai pataikauja juos 
naikinančiai filosofijai. Universitetų žmonės nebesugeba savęs ir kitų įtikinti, kad ne 
viskas turi būti grindžiama ekonominio efektyvumo kriterijais.

151 „Politikos mokslai gyvai – derybiniai ir balsavimo žaidimai“ – dr. Dovilė Jakniūnaitė 
ir Vytautas Peciukonis – 12 val. VU MKIC A 119 seminarų kamb. R
Viena iš politikos mokslo užduočių yra suprasti, kaip didelei žmonių grupei priimti 
sprendimus dėl visiems svarbių klausimų. „Žaidimuose“ žaisime interaktyvius 
žaidimus, kuriuose parodysime ir paaiškinsime, kodėl politikoje yra sunku susitarti ir 
kodėl, nepaisant to, pavyksta tą padaryti.

TEISĖS FAKULTETAS

152 „Teisės fakulteto studentai kviečia į teismo proceso inscenizaciją!“ – studentų 
atstovai – 13 val. VU MKIC A 119 seminarų kamb. R
Posėdžių salė, prokuroras, teisėjas, advokatas, kaltinamasis ir nukentėjusysis, ginčas ir 
jo sprendimas – ar kada svajojote sudalyvauti teismo posėdyje? Kviečiame Jus stebėti 
teismo posėdžio inscenizaciją, kurią rengia Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
studentai. Puikus renginys norintiems pajusti teismo posėdžio atmosferą, pasimatuoti 
teisėjo, prokuroro mantiją ir išsiaiškinti, kaip veikia Lietuvos Respublikos teisinė 
sistema, kuo svarbus kiekvienas proceso etapas ir kaip nagrinėjamos bylos teismuose.
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UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTAS

153 „Poliglotų dirbtuvės“ – doc. dr. Aušra Janulienė – 12 val. VU MKIC A 213 seminarų 
kamb. R
Seminare, kuris vyks anglų kalba, išgirsite patarimų, padėsiančių jums kuo greičiau 
džiaugtis gerais anglų kalbos rezultatais. Taip pat galėsite patys pasidalinti patirtimi 
apie kalbų mokymosi paslaptis, su dėstytoja ir kitais kolegomis kalbėdami angliškai.

TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA

154 „Lietuvos verslumas 2013. Ar Lietuvos ateitį kuria jaunimas?“ – Lietuvos verslumo 
stebėsenos komanda: doc. dr. Mindaugas Laužikas, dr. Erika Vaiginienė ir Aistė 
Miliūtė – 14 val. VU MKIC A 103.3 konferencijų salėje II. R
Ar svajoji ateityje turėti savo verslą, o gal jau esi pradėjęs ir susiduri su sunkumais? 
Atvyk į VU Tarptautinio verslo mokyklos specialistų paskaitą, kurioje bus aptariami 
ir pristatomi duomenys, gauti vykdant kasmetinį Lietuvos verslumo stebėsenos 
tyrimą. Jis atliekamas, naudojant Globalios verslumo tyrimų asociacijos (Global 
Entrepreneurship Research Association) Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
metodiką. Bus aptariama Lietuvos pradedančiųjų arba pradėjusiųjų verslą gyventojų 
bei verslo savininkų nuomonė apie verslo savininkų skaičių, verslo klientų geografinę 
padėtį, verslo steigimo motyvus, technologijų gyvavimo trukmę, darbo komandoje 
svarbą. Pristatoma ekspertų nuomonė apie Lietuvos finansų ir švietimo sektorių, 
vyriausybės politikos, vyriausybės programų, infrastruktūros, rinkos atvirumo, 
kultūrinių ir socialinių normų poveikį verslumo plėtrai Lietuvoje. Be to, bus aptariamos 
galimybės ir gebėjimai pradėti verslą, verslininko socialinis įvaizdis Lietuvoje, 
intelektinės nuosavybės teisė, parama moterims verslininkėms, dėmesys įmonių 
augimui, tyrimų ir plėtros sklaida, imigracija ir verslumas, verslo santykių specifika, 
jaunimo verslumo tendencijos.

SVEIKATOS IR SPORTO CENTRAS

155 „Išmok suprasti savo kūną!” – nuo 10 iki 15 val. VU MKIC aikštėje.
Ką žinai apie save, savo sveikatą bei savo kūno galimybes?  Ar žinai, kiek oro telpa tavo 
plaučiuose, o gal gali įsivaizduoti, kokią dalį tavo kūne sudaro riebalai  ir raumenys?  Į 
šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakymus rasite kartu su Sveikatos sporto centro 
darbuotojais ir VU Medicinos fakulteto studentais.

STUDIJŲ DIREKCIJOS AKADEMINIAI KONSULTANTAI IR AKADEMINIŲ KAMIENINIŲ 
PADALINIŲ ATSTOVAI
156 Akademinės konsultacijos „Studijų galimybės Vilniaus universitete“ – nuo 10 iki 15 
val. VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro fojė.
Kviečiame esamus ir būsimus studentus pasinaudoti galimybe ir gyvai pabendrauti su 
Vilniaus universiteto studijų koordinatoriais. Taip pat lauksime ir visų kitų, besidominčių 
studijų galimybėmis Universitete. Atsakysime į Jūsų klausimus dėl stojimo reikalavimų, 
konkursinio balo sandaros, studijų proceso organizavimo, studijų lankstumo ir studijų 
mainų galimybių, praktikos užsienyje ir Lietuvoje ir karjeros perspektyvų.
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MOKSLO FESTIVALIO UŽDARYMAS TEATRO SALĖJE

157 Vakaras skirtas dviems kultūroms „Kaip mes suvokiame muziką“.
Dueto „duotogether“ koncertas (Danielius Rubinas – kontrabosas ir Agnė Doveikaitė-
Rubinė – smuikas) ir vaizdo reportažas „Smegenų paslaptys. Stravinskis“ – 17 val. 
VU Teatro salėje. R

SPECIALIOS FESTIVALIO PROGRAMOS

ATVIROS PASKAITOS VU FILOLOGIJOS FAKULTETE 
(Universiteto g. 5)

Moksleiviai ir kiti besidomintys filologijos studijų programomis bei norintys sužinoti, 
ką reiškia studijuoti Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, kviečiami dalyvauti 
atvirų paskaitų cikle. 

158 „Verslo anglų kalba“ – asist. Jurga Kasteckienė – 10 d. 9 val. A8 aud. R

159 „Postkolonializmas ir literatūra“ – prof. dr. Almantas Samalavičius – 10 d. 11 
val.  A7 (Kanados studijų) aud. R 

160 „Literatūros teorija ir praktika“ (anglų k.) – dr. Rūta Šlapkauskaitė – 10 d. 13 
val.  118 (Vinco Krėvės) aud. R  

161 „Anglų kalbos fonetika ir prezentacijos“ (anglų k.) – doc. dr. Giedrė Balčytytė-
Kurtinienė – 10 d. 13 val. KL1 aud. R 

162 „Kino studijų įvadas“ (anglų k.) – dr. Deimantas Valančiūnas – 10 d. 15 val. A8  
aud. R 

163 „Meilės tema literatūroje“ (anglų k.) – dr. Linara Bartkuvienė – 11 d. 9 val. A8 
aud. R

164 „Beprotybės tema literatūroje“ (anglų k.) – dr. Linara Bartkuvienė – 11 d. 11 
val. A8 aud. R

165 „Gotikinė ir siaubo literatūra ir kinas“ (anglų k.) – dr. Deimantas Valančiūnas – 11 
d. 15 val. A7 (Kanados studijų) aud. R 

166 „Literatūros teorijos įvadas“ – prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius – 12 d. 9 val. 118 
(Vinco Krėvės) aud. R 

167 „LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra“ – doc. dr. Darius Kuolys – 12 d. 13 val. 118 
(Vinco Krėvės) aud. R 

168 „Literatūra ir kultūra“ – asist. Goda Baltrušaitytė – 15 d. 11 val. A7 (Kanados 
studijų) aud. R 
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169 „Didžiosios Britanijos istorija“ – asist. Goda Baltrušaitytė – 16 d. 11 val. 84 (Jono 
Balkevičiaus) aud. R
 
170 „Anglų literatūra: XX a“. (anglų k.) – prof. dr. Regina Rudaitytė – 16 d. 11 val.  
118 (Vinco Krėvės) aud. R
 
171 „Sovietmečio lietuvių literatūra“ – doc. dr. Rita Tūtlytė – 16 d. 11 val.  A6 aud. R
 
172 „Autobiografinė literatūra“ – doc. dr. Rita Tūtlytė – 16 d. 13 val. 115 (Antano 
Salio) aud. R
 
173 „Lietuvių egzodo literatūra“ – doc. dr. Rita Tūtlytė – 16 d. 15 val. LLS aud. R

„POLIGLOTŲ DIRBTUVĖS“ VU UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTE 
RUGSĖJO 11 D. (Universiteto g. 5) 

174 VU Užsienio kalbų institutas kviečia į praktinius užsiėmimus visus, norinčius 
mokytis kalbų naudojantis naujomis kalbų mokymo programomis, virtualiai bendrauti 
ir keliauti po užsienio šalis.
Norintys dalyvauti renginyje turi mokėti atitinkamą užsienio kalbą (A1-A2 ir aukštesniu 
kalbos mokėjimo lygiu).

Prancūzų kalba – lekt. Svetlana Kosova – 15 val. A5 aud. R
Anglų kalba – lekt. dr. Lina Bikelienė – 15 val. UK3 aud. R
Ispanų kalba – lekt. Rūta Širiakovaitė – 17 val. A5 aud. R 
Vokiečių kalba – doc. dr. Virginija Pukevičiūtė – 17 val. UK3 aud. R

PROGRAMA KAUNE

10 d.

175 „XX a. visuomenės raidos lūžiai: priežastys ir pasekmės“ – prof. dr. Virginija 
Jurėnienė – 16 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto J. Jablonskio (4.1.01) aud. R
Paskaitos–diskusijos metu bus analizuojami visuomenės raidos lūžiai:
1. XIX a. antrosios pusės - XX a. pradžios – pokyčiai darbo rinkoje, moksle, šeimose, 
valstybių valdymuose.
2. I Pasaulinis karas – visuomenės lūkesčiai ir nusivylimai.
3. Tarpukaris – modernios visuomenės plitimas.
4. 1962 m. pacifistinis, radikalus feministinis ir maskulinistinis judėjimai.
5. Postmodernas? Kas jis ir koks jis?
Kas turėjo didžiausios įtakos visuomenių raidai: ligos, karai, mokslo, technikos 
pažanga ar finansai? Kodėl?
DĖMESIO! Paskaita perkeliama į rugsėjo 17 d. 
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11 d.

176 Mokslo populiarinimo šventė „Būk smalsus ir mokslas tave nustebins“ – 10 – 14 
val. VDU Rasos gimnazijoje. R 
Ši diena atvers kitokio pažinimo erdvę ir pakvies pažinčiai su neįprastais mokytojais. 
Jie neprašys atsiversti mokyklinių vadovėlių, neužduos namų darbų. Tai, ką išgirsite 
ar pamatysite, dar labiau praplės akiratį, vaizduotę, žingeidumą, suteiks daugiau 
informacijos savo ateities planavimui.
Šventės programoje - paskaitos, susitikimai, pokalbiai, ekskursijos, kino filmų 
peržiūros, mokslo eksperimentų programa. VDU, VU, LSMU mokslininkai, kiti šventės 
svečiai pakvies susidraugauti su mokslu, pamatyti įdomiąją jo pusę, paieškoti savyje 
tyrėjo talento.

177 „Genetinis diabetas Lietuvoje”– dr. Evalda Danytė – 10 val. VDU Rasos 
gimnazijoje. R 

178 „Kaip žinojimas keičia tavo pasirinkimą“ – lekt. Lina Venslovaitė – 11 val. VDU 
Rasos gimnazijoje. R
Savo karjerą planuojame jau mokyklos suole. Vieniems tai dar vaikystėje atsiradusių 
svajonių išsipildymo paieškos, kitiems – visiška nežinomybė. Kaip rasti atsakymus į 
iškilusius klausimus ir ką reikėtų žinoti, kad sėkmė būtų lengviau pasiekiama? Apie tai 
pokalbyje apie karjeros planavimą.

179 „Lietuviai Visatos pažinime ir tyrimuose“ – prof. dr. Libertas Klimka – 11 val. VDU 
Rasos gimnazijoje. R 
Lietuvių tauta -  lygumų vaikai, bet kas iš mūsų nesvajojo apie laisvą paukščio skrydį, 
kas nesklandė sapnuose? Erdvės išties vilioja lietuvius, gal tame – laisvės pajauta?
Mokslinio Visatos pažinimo raiška Lietuvoje – kosmografijos dėstymas Vilniaus 
universitete nuo pat jo įkūrimo 1579 m. Pirmoji tik astronomijai skirta knyga čia 
datuojama 1639 metais; tai Alberto Dyblinskio „Centuria astronomica“. Koperniko 
heliocentrinė pasaulėrėdos sistema buvo diskutuojama kiekvieno profesoriaus 
gamtos filosofijos kurse, nepaisant oficialaus bažnyčios draudimo ją propaguoti. 
Universitetinė observatorija profesoriaus Tomo Žebrausko (1714-1758) pastangomis 
buvo įkurta 1753 m. Rektorius Martynas Počobutas (1728-1810) pasirūpino, kad  
moksline  įranga observatorija prilygtų geriausioms Europoje. XIX a. viduryje čia 
vykdyta pirmoji mokslo praktikoje saulės dėmių reguliari fotografinė fiksacija. Tuo pat 
metu observatorijoje pradėta ir žvaigždžių fotometrija, šiandien VU Teorinės fizikos 
ir astrofizikos instituto specialistų darbuose pasiekusi spektrinių tyrimų pasaulinę 
lyderystę.
Praktinio artimojo kosmoso įsisavinimo ištakų taip pat galima rasti lietuvių darbuose. 
Šiuolaikinių raketų prototipus dar 1650 m. savo Amsterdame publikuotoje knygoje 
„Didysis artilerijos menas“ aprašė Vilniaus universiteto auklėtinis Kazimieras 
Semenavičius (1600-1650). Apie tarpplanetines keliones mąstė ir rašė ne vienas K. 
Ciolkovskis. Ši problema nedavė ramybės ir įkalintam ilgiems metams caro tvirtovėje 
Šliselburge narodninkui Juozapui Lukoševičiui (1863-1828), vėliau tapusiam garsiu 
gamtininku, Stepono Batoro universiteto profesoriumi. Arčiausiai kosminio skrydžio iš 
mūsų krašto žmonių buvo marijampolietis Rimantas Stankevičius, lakūnas bandytojas 
ir ne vieno rusų kosmonauto dubleris. Deja, 1989 metais jis žuvo parodomojo 
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skrydžio Italijoje metu, taip ir neįgyvendinęs savo svajonės išvysti gimtąją planetą iš 
kosmoso. Ir Lietuvos žmonių lūkesčių turėti savąjį kosmonautą...2014 –ieji bus įrašyti 
į Lietuvos mokslo istoriją kaip pirmojo lietuviško Žemės palydovo paleidimo metai.

180 „Kaip atpažinti ir nustatyti chemines medžiagas“ – prof. habil. dr. Eugenijus 
Butkus ir VU Chemijos fakulteto studentai – 11 val. VDU Rasos gimnazijoje. R 
Daugybė cheminių junginių randama gamtoje ir gal dar daugiau sintezuojama 
chemijos laboratorijose. Mokslininkų uždavinys – nustatyti, kokios tai medžiagos, 
todėl jų tyrimas yra svarbi chemijos mokslo sritis. Tiksliai nustačius medžiagų sudėtį 
ir ištyrus savybes galima rasti jų pritaikymą. Labai aktuali pastaruoju metu maisto 
analizė, nes būtina nustatyti įvairius konservantus, dažus, kitus priedus, ir įsitikinti, kad 
jie nėra kenksmingi. Tą patį galima pasakyti ir apie vaistus, nes priemaišos gali pakeisti 
medžiagų savybes. Analizės sudėtingumą galima pailiustruoti pavyzdžiu – įvairiais 
metodais tabako dūmuose nustatyta daugiau nei 4 tūkstančiai skirtingų cheminių 
junginių, kai kurie iš jų pasižymi kancerogeninėmis savybėmis. Chromatografiniai 
metodai plačiai naudojami sudėtingų junginių mišinių analizei. Paskaita ir praktiniai 
darbai skirti chromatografijos taikymui cheminių junginių mišiniams atskirti.

181 „Gamtos konstitucijos pamokos fizikinių eksperimentų metu“ – lekt. Arturas 
Gavėnas – 12 val. Kauno technikos kolegijoje, 230 k. R
Visuomenė vadovaujasi pačios sukurtais įstatymais. Jie nuolat taisomi, nes žmonės 
klysta. Vienintelis neklystantis kūrėjas - Gamta. Jos įstatymai tobuli. Tai dėsniai, 
kurių nusakyta kryptimi ir seka vyksta reiškiniai. Juos iliustruoja ir esmę atskleidžia 
eksperimentai, kurių metu galima įžvelgti, ko nepastebime kasdien, nustebti ir įgauti 
norą siekti tolimesnio pažinimo.

182 „Ką mums gali atskleisti sergančios ląstelės tyrimas?“ – prof. habil. dr. Dalia 
Pangonytė, lekt. Milda Kuprytė – 12.30 ir 16.30  val. LSMU Patologinės anatomijos 
klinikoje. R
Apsilankysite Žmogaus patologijos muziejuje, įkurtame dar 1922 m., kur įvairių ligų ir 
išorės faktorių sukeltus žmogaus struktūros pokyčius studijuoja medicinos studentai. 
Galėsite pro mikroskopą pamatyti, kaip atrodo serganti žmogaus ląstelė! Sužinosite, 
kada ir kaip galima paimti žmogaus audinius tyrimui, kaip juos parengti, kad matytume 
įvairius ląstelių struktūros ir funkcijos pokyčius, kaip dėl to keičiasi žmogaus gydymas. 
Sužinosite, kuo dažniausiai serga jauni žmonės. Įsitikinsite, ar tikrai rūkymas ir alkoholio 
vartojimas yra tokie žalingi?

183 Ekskursija į Kauno hidroelektrinę – 13 val. Kauno hidroelektrinėje. R
Ekskursijos metu susipažinsite su didžiausios atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės Lietuvoje istorija, veikla, technologinėmis galimybėmis ir pagrindiniais 
įrenginiais. AB „Lietuvos energijos gamyba“ valdomos Kauno hidroelektrinės instaliuota 
galia – 100,8 MW. Kauno hidroelektrinė padeda subalansuoti elektros gamybą, 
suvartojimą ir išlygina energetikos sistemos netolygumus. Tai – viena iš Lietuvos 
energetinės sistemos elektrinių, galinti veikti autonomiškai, ištikus visuotinei sistemos 
avarijai. Kasmet šioje elektrinėje pagaminama apie 4 proc. Lietuvoje suvartojamos 
elektros energijos. 2013 m. elektrinė pagamino 0,424 TWh elektros energijos (daugiau 
kaip 20 proc. visos energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius). 
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184 „Kelionė į smegenų pasaulį“ – dr. Paulius Čižas – 13 val. LSMU Farmacijos 
fakulteto A009 aud. R 
Standusis diskas – kuo daugiau pastoviosios atminties, tuo geriau. Tai žino kiekvienas 
iš mūsų. Tačiau kas nutinka mūsų smegenų „kompiuteriams“, kad prarandame atmintį. 
Kodėl mūsų smegenys atsisako kaupti informaciją? Kodėl užmirštame draugų vardus 
ir telefonų numerius? Paskaitos metu papasakosime apie atminties formavimąsi 
smegenyse, signalų perdavimą tarp neuronų ir kodėl šis signalo perdavimas kartais 
sutrinka. Kas lemia, kad smegenyse nyksta ryšiai tarp neuronų ir kodėl šios ląstelės 
žūsta. Praktinės dalies metu susipažinsite su mokslinėje laboratorijoje taikomais 
tyrimo metodais, auginamomis neuronų ląstelėmis bei pažvelgsite į mikroskopinį 
smegenų pasaulį.

185  Fantastinis filmas „Liusi“ –  10.30 val. Kino centre „Forum Cinemas Akropolis“. R

186 „Tradiciniai ar postmodernūs visuomenės vaidmenys: nostalgija, realybė, 
perspektyva“ – prof. dr. Virginija Jurėnienė – 16 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto 
11 aud. R
Paskaitoje bus analizuojama ir diskutuojama apie tradicinius ir postmodernius šeimos 
vaidmenis, jų kaitą. Kodėl keičiasi vaidmenys? Ko ilgisi arba kam (ne) pritaria stiprioji 
ir dailioji lytys? Kodėl? Ar reikia auklėti vaikus tradicinių vaidmenų puoselėtojais 
ir saugotojais? Teisinė bazė, reglamentuojanti visuomenės santykius. Visuomenės 
vaidmenys skirtingose Europos ir Azijos kultūrose.
DĖMESIO! Paskaita perkelta į rugsėjo 18 d.
 

12 d.

187 „Afrikos gyvūnai iš arti“ – edukologės Violeta Lazarevičienė ir Erika Bašinskaitė, 
vyresn. herpetologė Rasa Jautakienė – 10 val. Lietuvos zoologijos sode. R
Profesorius Tadas Ivanauskas zoologijos sodo atidarymo dieną 1938 metų liepos 1-ąją 
tik svajojo, kad kada nors jame gyvens ir liūtai. Edukacinės programos metu Zoologijos 
sode - gyvūnų karalystėje - galėsite nukeliauti net į Afriką: skaisčios saulės, akmeninių 
stabų, tamsiaodžių šokėjų su būgnais ir įvairiaspalviais apdarais, keisčiausių gyvūnų 
šalį. Čia iš arti stebėsite aukščiausią pasaulyje žinduolį – žirafą. Susitiksite su Afrikos 
gegute, didžiuoju gerozauru, kurio gentainiai gyvena Sudano dykumoje, savanos 
gyventojais: liūte Mole, zebrų šeimynėle. Nustebsite, bet balinis vėžlys gyvena ne tik 
Lietuvoje. Afrikos žemynas labai spalvingas ir skirtingas. Laukinė gamta stebina savo 
įvairove. Daugelis gyvūnų rūšių - retos ir nykstančios. Zoologijos sode sužinosite apie 
grėsmes ir galimybes joms išlikti, apie gyvūnų gerovę, jų priežiūrą, mitybą ir laikymą. 
Išmoksite pagrindinę taisyklę – pagarbą gamtai.
Jeigu svajojate aplankyti savaną, paklaidžioti po džiungles, susidurti akis į akį su 
paslaptingiausiais pasaulio gyvūnais, atvykite į Lietuvos zoologijos sodą.

188 Ekskursija į Kauno apskrities Priešgaisrinę gelbėjimo valdybą – 10.30 val. Kauno 
apskrities Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (I. Kanto g. 1/Nemuno g. 2). R
Ekskursijos metu sužinosite apie ugniagesių gelbėtojų darbą, susipažinsite su 
pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
darbų technika. Sužinosite, kaip elgtis kilus gaisrui, apsaugoti save ir kitus. 
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189  „Ar dirbtinis intelektas gali priimti geresnius sprendimus už žmogų ir užtikrinti 
efektyvesnį bankų sistemų valdymą?“ – dr. Darius Dilijonas – 16 val. paskaita ir 
diskusija VU Kauno humanitarinio fakulteto 11 aud. R
Paskaitoje bus kalbama apie intelektualias verslo operacijų valdymo sistemas (dirbtinį 
intelektą, didelių duomenų masyvų apdorojimą), skirtas valdyti bankomatų grynųjų 
pinigų srautus. Sistemas – programinius robotus gebančius mokytis, adaptuotis ir 
priimti sprendimus, modeliuojant milijardus galimų sprendimo kombinacijų.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO DIENA MOKSLO 
FESTIVALYJE:

JUNGTINĖ KTU FAKULTETŲ MOKSLO EKSPERIMENTŲ PROGRAMA
ELEKTRONIKOS RŪMŲ 1, 2  IR 4 A. ERDVĖSE (Studentų g. 50)

190 Stendas: „Pastato inžinerinės sistemos“ – doc. dr. Andrius Jurelionis – 11 – 15 
val. prie Elektronikos rūmų.
Bus pristatomas skaitmeninis 3D pastato modelis. Lankytojai bus supažindinami su 
šiuolaikiškais pastatų ir jų inžinerinių sistemų projektavimo būdais ir technologijomis, 
3D projektavimu ir skaitmeninės statybos koncepcija.

191 Demonstracija „KTU studentų miestelis iš paukščio skrydžio“ – lekt. Odeta 
Viliūnienė ir UAB InfoEra. – 11 – 15 val.  prie Elektronikos rūmų.
Renginio metu prie Elektronikos rūmų pamatysite, kaip mokslo inovacijos ir 
informacinės technologijos panaudojamos statybos technologijų srityje. Programoje: 
nepilotuojamo orlaivio su vaizdo kamera skraidymas ir vaizdinės informacijos 
perdavimas į projektorių ar ekraną bei jos tolimesnis apdorojimas ir panaudojimas 
projektavimo darbuose. Moksleiviai susipažins su taikomąja programine įranga GIS 
(Geografinė informacinė sistema), skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija. 
Su šia programine įranga dirba matininkai, architektai, konstruktoriai, inžinerinių 
sistemų projektuotojai, statybų technologijų specialistai.

192 Eksperimentas „Išmanusis plastilinas“ – Neringa Dubauskienė – 11 – 16 val. I a. 
fojė.
Elektronikos inžinerija pradinukams - žaisime ir mokysimės. Lipdysime iš plastilino, 
piešime ir kitaip gaminsime veikiančius elektroninius žaislus. Niekada ne per anksti 
mokytis elektronikos!

193 Eksperimentas-demonstracija „Padaryk monetos atvaizdą“ – prof. dr. Linas 
Svilainis, Arturas Aleksandrovas, Dobilas Liaukonis – 11 – 16 val. I a. fojė.
Susipažinsite su ultragarsiniu skeneriu.

194 „Įdarbinkime … tuštumą“ –  doc. dr. Sigitas Joneliūnas, dokt. Simas Joneliūnas 
– 11 – 16 val. I a. fojė.
Vakuumas buityje dažnai suvokiamas kaip tuštuma, nors profesionalai taip vadina 
išretintų dujų būseną. Kas nori stebėti dideles jėgas, kuriamas mažos galios vakuuminio 
siurblio, sužinoti apie Magdeburgo pusrutulių bandymą, pasigrožėti išlydžio įvairiose 
išretintose dujose spalvomis, kviečiame susitikti.
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195 Stendinė ekspozicija „Saulės sistemos kilmė ir egzoplanetos“ – doc. dr. Vytautas 
Stankus – 11 – 14.45 val.  I a. fojė. Paskaita 15 val. 145 aud. R
Demonstratyvioje paskaitoje bus pristatoma Saulės sistemos kilmė ir evoliucija. 
Kodėl būtent tokios planetos sukasi Saulės sistemoje? Kaip jos susiformavo? Taip 
pat apžvelgsime kitų žvaigždžių sistemose atrandamas planetas. Paaiškinsime, kaip 
randamos šios planetos ir nustatomos jų savybės. Kiek iš viso gali būti planetų? Kiek 
tokių planetų atrasta? Kokios tai sistemos ir planetos? Ar gali jose egzistuoti gyvybė?

196 „Matematika, magija ir paslaptys“ – doc. dr. Kristina Šutienė, doc. dr. Kristina 
Lukoševičiūtė, lekt. Violeta Kravčenkienė – 11 – 16 val. I a. fojė.
Ar žinote, kaip atrodo begaliniai laiptai? Paveikslai, kurie juda?  Kaip išgauti daugiau 
šokolado? Kaip „pačiupinėti“ begalybę? Kaip iš  dviejų žiedų gauti kvadratą? Atsakymų 
ieškosime kartu. Jūs nustebsite sužinoję, kiek daug matematikos yra magijoje arba 
magijos - matematikoje. Užsukite pas mus ir atskleiskite matematikos paslaptis. 
Praktinių užsiėmimų metu tapkite matematikos magais. Tokios treniruotės skatina 
kūrybiškumą ir racionalų mąstymą.

197 „Virpesių įvairovė ir įdomybės“ – lekt. Gediminas Adlys, dr. Rolandas Žakelis, 
stud. Rokas Gruzdys, stud. Edvinas Chaleckas, KTU Radijo klubas, KTU studentų 
korporacija ,,Tautito“ – 11 – 16 val. II a. fojė.
Įspūdinga labai žemų dažnių virpesių fazių demonstracija, garso bangų tono ir dažnio 
priklausomybė, garsinis ertmių rezonansas, statmenų svyravimų sudėtis, Lisažu ir 
Cladni figūrų formavimas, skleistinė ir oscilogramos, virpesių ,,mušimai“; kodėl vėjo 
jėgainių sparnai privalo suktis vienodu greičiu net ir vėjui nepučiant; ultragarsinis 
paviršiaus valymas, Doplerio efektas, superaukštų dažnių technologijos, ryšys su 
kosminiais objektais, lazerio spindulio poliarizacijos tyrimas – visa tai išbandysite ir 
pamatysite II aukšto fojė ir laboratorijose.

198 „Kompiuterinis fizikinių procesų modeliavimas“ – prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas, 
dokt. Gediminas Kairaitis, lekt. Teresa Moskaliovienė, labor. Akvilė Petraitienė 
– 11 - 16 val. II a. fojė.
Svarbią vietą medžiagų fizikoje užima plonos dangos, jų pritaikymas atveria daug 
įvairių naujų galimybių šiuolaikinėse technologijose. Modeliavimas leidžia atskleisti ir 
paaiškinti tokių dangų sintezės metu vykstančius įvairius procesus, jų mechanizmus ir 
matematinį aprašymą, išskirti dominuojančius procesus.

199 „Metastabilių metalų hibridų pritaikymas vandeniliui saugoti“ – dokt. Rasa 
Žostautienė – 11– 16 val.  II a. fojė.
Pastebėta, jog vandenilį galima panaudoti kaip efektyvų energijos nešiklį ir 
atsinaujinantį energijos šaltinį dėl gausaus jo paplitimo Visatoje ir draugiškumo 
aplinkai. Didžiausias dėmesys skiriamas vandeniliui kaupti ir laikyti. Perspektyviausiu 
vandenilio laikymo metodu yra kietieji kūnai, chemiškai surišantys arba fiziškai 
adsorbuojantys vandenilį. Idealiai vandenilio laikymui skirta kieta medžiaga turėtų 
pasižymėti tokiomis charakteristikomis: didele vandenilio talpa, greita kinetika, 
atitinkama termodinamika, saugumu ir prieinama kaina. Tai pasiekiama, naudojant 
metastabilių metalų hidridus. Plačiau – prie iliustracinio stendo.

200 „Protoninio laidumo kuro elementai (PCFC)“ – lekt. Kristina Bočkutė, lekt. Darius 
Virbukas – 11 – 16 val. II a. fojė.
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Protoninio laidumo kuro elementai dujų cheminę energiją tiesiogiai verčia į elektrinę 
energiją. Šie elementai yra trijų aktyvių elementų sistema: anodo arba oro elektrodo, 
protoninio laidumo keraminio oksido elektrolito, katodo arba kuro elemento. 
Vandenilio protonai pereina katalizatorių  ir prie katodo reaguoja su deguonimi. 
Išsiskiria vanduo ir šiluma. Plačiau – prie stendo.
 
201 „Dinaminė vizualinė kriptografija“ – prof. habil. dr. Minvydas Ragulskis, 
doc. dr. Algimantas Aleksa  – 11 – 16 val. II a. fojė.
Kriptografija yra reikalingas ir be galo aktualus mokslas. Terminas „kriptografija“ 
apibrėžiamas kaip mokslas, tiriantis informacijos užšifravimo ir iššifravimo metodus. 
Viena iš kriptografijos mokslo šakų - vizualinė kriptografija. Tai informacijos (paveikslų, 
tekstų ir pan.) kodavimo metodas, kuriame kodavimas atliekamas kompiuterinės 
technikos pagalba, o dekodavimas vykdomas „plika“ žmogaus akimi, be jokių 
papildomų skaičiavimų. Klasikinė vizualinė kriptografija pradėta plėtoti 1994 metais. 
Dinaminės vizualinės kriptografijos pradžia galima laikyti 2009 metus, kuomet 
tokią vizualinės kriptografijos koncepciją pradėjo nagrinėti KTU Matematikos ir 
gamtos mokslų fakulteto, Matematinių ir skaitinių dinaminių sistemų tyrimų grupės 
mokslininkai.

202 „Skaitmeninis ekstremalių meteorologinių reiškinių tyrimas ir vizualizavimas“ 
– prof. dr. Robertas Alzbutas, mag. Ilona Šeputytė, mag. Dalia Kitavičiūtė  
– 11 – 16 val. II a. fojė.
Vis dažniau pasikartojantys ekstremalūs meteorologiniai ir kiti gamtos reiškiniai 
yra daugiausiai visuomenės ir mokslininkų aptarinėjama tema. Vis akivaizdžiau 
pasireiškianti klimato kaita kelia grėsmę aplinkai, ūkinei veiklai ir kartu pasaulio 
ekonomikos vystymuisi. Tokios stichinės gamtos nelaimės parodo, kokie svarbūs 
yra klimato tyrinėjimai, išankstinis ekstremalių reiškinių dažnio prognozavimas ir 
pasekmių bei žalos vertinimas. Šiam tikslui pasitelkiami įvairiausi matematiniai, 
statistiniai metodai. Tačiau matematiniai modeliai dėl įvairių priežasčių negali pilnai 
atspindėti realių reiškinių, atsiranda neapibrėžtumas, į kurį aktualu atsižvelgti ir tai 
aiškiai pristatyti visuomenei. Tam taip pat gali pasitarnauti tikimybiniai metodai ir 
įvairūs vizualizavimo būdai (grafikai, diagramos, tikimybių lentelės) bei informacinės 
priemonės (mobilios aplikacijos, specializuoti tinklapiai). Tai svarbu ir Lietuvoje. Jei 
Jus domina ekstremalūs meteorologiniai ir kiti gamtos reiškiniai bei jų susidarymo 
tikimybės, plačiau norite sužinoti apie šias gamtos anomalijas ir jų skaitmeninį 
vertinimą bei jo tikslumą ir atliekamų vertinimų vizualizacijos galimybes, maloniai 
kviečiame apsilankyti.

203 „Širdies matematika“ – prof. dr. Zenonas Navickas, prof. habil. dr. Alfonsas 
Vainoras, dokt. Tadas Telksnys – 11 – 16 val. II a. fojė.
Trumpai apibūdinami žmogaus fiziologinės būklės parametrai ir jų išmatavimo 
metodikos bei pristatoma žmogaus kaip kompleksinės sistemos, pasižyminčios 
fraktaline struktūra, samprata. Demonstruojamas 12 derivacijų elektrokardiogramos 
registravimas veloergometrijos metodu, naudojant Kaunas-Load W03 programinę 
įrangą. Šios procedūros metu tyrimo subjektas apkraunamas palaipsniui didėjančiu 
fiziniu krūviu, kuris staigiai nutraukiamas, pasiekus aukščiausią tašką. Tokia tyrimo 
metodika leidžia per vos 10 minučių trunkantį tyrimą įvertinti žmogaus fiziologinę 
būklę. Parodoma, kaip žmogaus būklę apibūdinančius parametrus galima analizuoti 
matematiškai, naudojantis algebrinėmis konstrukcijomis. Į tyrimo metodus įeina 
matricinės analizės taikymas Lagranžo skirtumų matricų analizei, tiesiškai rekurentinių 
sekų teorijos pritaikymas modeliuojant elektrokardiogramų parametrų dinamiką. 
Pateikiamas bendras supratimas apie šios analizės taikymo pliusus ir minusus.
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204 „Kaip matematika padeda saugoti sveikatą“ – doc. dr. Liepa Bikulčienė 
– 11 – 13.45 val. ir 15 – 16 val. II a. fojė. Paskaita 14 val. 145 aud. R
Ekspozicijoje ir paskaitoje pristatomos pagrindinės matematikos taikymo sveikatos 
priežiūroje sritys. Taip pat kompleksinių sistemų medicinoje teorija, pateikiami įvairių 
tyrimų rezultatai. Demonstruojama programinė įranga funkcinei žmogaus būklei 
vertinti.

205 „Anglies nanodariniai“ – prof. dr. Liutauras Marcinauskas, doc. dr. Živilė 
Rutkūnienė, dokt. Lina Vigricaitė, dokt. Marius Černiauskas – 11 – 16 val. II a. fojė.
XX amžiaus pabaigoje pradėta intensyviai sintetinti ir tirti anglies nanodarinius: grafeną 
(dvimatė vieno atominio sluoksnio grafito forma) bei fulerenus. Atskiras nanostruktūrų 
tipas yra deimanto tipo danga (amorfinis deimantas), grafito ir polimero tipo dangos. 
Visi šie nanodariniai taikomi elektronikoje, biomedicinoje, optikoje ir t.t.

206 „Studentų korporacijų simboliai“ – dokt. Neringa Vaičiūnaitė, stud. Alvita Žabaitė, 
stud. Vainius Dauderys , KTU studentų korporacijos ,,Tautito“ nariai – 11 – 16 val. 
II aukšto fojė. Paskaita 13 val. 145 aud. R
Studentų korporacijos yra organiška senųjų universitetų gyvenimo dalis, turinti 
ilgą pusantro šimtmečio istoriją. Korporacijų atributai: spalvos ir ženklai yra svarbi 
studentiškos kultūros dalis, siekių, nuostatų, tradicijų išraiška. Plačiai apie tai – 
ekspozicijoje.

207 „Išmėginant naujoves - mokomės rašyti... veidu!“ – doc. dr. Tomas Blažauskas, 
Tomas Šumskas, Mindaugas Vasiljevas, Kęstutis Šidlauskas – 11 – 16 val.  IV a. fojė.
Kompiuteriams tobulėjant ir tampant spartesniais, vis dar pastebimas didelis atotrūkis 
tarp jų skaičiuojamosios galios ir valdymo galimybių. Kompiuteriai jau daugiau nei 40 
metų valdomi pele ir klaviatūra, tačiau šie įrenginiai nėra tinkami visoms asmeninių 
kompiuterių vartotojų grupėms. Neįgalūs žmonės, turintys motorikos sutrikimų, 
negalintys bendrauti su aplinkiniais turi sugebėti bendrauti su aplinka, naudotis 
kompiuteriu kaip pagalbininku buityje ir pramogaujant.
Mūsų sukurta technologija leidžia žmonėms rašyti tekstą kompiuterio ekrane, 
naudojant veido raumenų įtempimus arba akių mirksnius. Norėdamas valdyti sistemą, 
žmogus ant kaktos turi užsidėti specialų lankelį. Ant lankelio yra jutikliai, nuskaitantys 
žmogaus kaktos raumenų aktyvumą. Sistemos vartotojas, įtempinėdamas veido 
raumenis ir mirksėdamas akimis, renkasi norimus simbolius iš simbolių matricos. 
Pasirinkti simboliai yra fiksuojami; tokiu būdu kompiuterio ekrane yra rašomas tekstas. 
Teksto įvedimo sistema yra pagerinta ir papildyta naujomis funkcijomis, tokiomis kaip 
automatinis žodžio užbaigimas, naudojant dinaminį dažninio klasifikavimo žodyną; 
adaptyvus žymeklio žingsnis; techninio teksto rašymas ir kt. Šios savybės leidžia daug 
sparčiau ir efektyviau rašyti tekstą. Dabar sistema yra visiškai konfigūruojama pagal 
specifinius vartotojų poreikius.

208 „Virtualus stetoskopinis turas“ – doc. dr. Tomas Blažauskas, Tomas Valatkevičius, 
Andrius Židonis – 11 – 15 val. IV a. fojė.
Šiuo metu atliekami intensyvūs tyrimai, siekiant sukurti įrenginius, leidžiančius 
betarpiškai perteikti virtualią realybę. Tokiais galima laikyti Oculus Rift, Sony 
Morpheus. Užsidėję virtualios realybės akinius ir kitą įrangą, paslėptą kuprinėje, 
atsidursite KTU studentų miestelyje ir virtualiai po jį pasivaikščiosite. Turas įtraukia 
vaizdžiausias studentų miestelio vietas: atnaujintą Chemijos fakultetą, studentų 
sporto aikštynus, renovuotus elektronikos bei dizaino rūmus, įspūdingą Santakos 
slėnio pastatą. Pasivaikščiojimą žmogus valdys savo ranka, kurią matys ir virtualioje 
aplinkoje. Žmogaus ranka pavirs virtualia trimate ranka, kuri taip pat bus pateikiama 
erdviniu vaizdu.
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STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETE (Studentų g. 48)

209 „Ką statybininkai veikia 1 km aukštyje?“ – dokt. Paulius Grigaliūnas – 11 val. 
432 aud. R  
Ar žinote, kad aukščiausio pasaulio pastato aukštis siekia 828 m? Ar žinote kaip 
pastatyti tiltą 270 m aukštyje? Ar kad ilgiausio pasaulio tilto ilgis siekia 164 km? Ar 
žinote, kaip statomi tuneliai vandenyje arba oro uostai ant vandens? Jeigu ne, Jums bus 
įdomu savo akimis pamatyti didžiausių pasaulyje inžinerinių projektų eigą nuo idėjos 
iki statybų pabaigos. Pranešimo metu pristatysime didžiausius pasaulio inžinerinius 
projektus, analizuosime pažangias statybos technologijas, statybos eigą ir atliktus 
mokslinius tyrimus. Atsakysime į klausimus, ką statybininkai dirba 1 km aukštyje, ir 
kaip nutiesti greitkelį po vandeniu, nekasant tunelio.

210 „Piešimo ir kompozicijos pratybos“ – lekt. Eimantas Narvydas – 11 ir 12 val.  
402 aud. R
Piešite Statybos ir architektūros fakultete esančioje prof. A. Žmuidzinavičiaus vardo 
piešimo auditorijoje. Pabandysite piešiniu perteikti vizualią informaciją apie supančius 
objektus ir aplinką. Atrasite išskirtinį meninį braižą. Nepamirškite pasiimti pieštukų!

211 „Ar statysime namus be statybininkų? 3D technologijos namų statyboje“ 
– doc. dr. Vitoldas Vaitkevičius – 12 val. 432 aud. R 
Šiuo metu mokslininkai teigia sukūrę revoliucinį, milžinišką 3D spausdintuvą, kuris 
gali pastatyti 800 kv. m. namą vos per 24 valandas. Milžiniškas robotas pakeičia 
statybininkus. Jis dozatoriumi iš betono gali greitai „atspausdinti“ namą, remiantis 
kompiuteriniu modeliu. Naudojant šią technologiją, galima automatiškai pastatyti 
vieną namą ar namų kompleksą su į kiekvieną namą įvestais elektros, vandentiekio 
ir oro kondicionavimo vamzdynais. Sužinosite, kokios medžiagos ir technologijos jau 
taikomos, diegiant šią naujovę, supažinsite su skaitmeninės statybos perspektyvomis.

212 „Ar architektūra yra „Matrica“?“ – dokt. Kastytis Rudokas – 13 val. 432 aud. R 
Architektūra slepia labai daug socialinių ir ekonominių sąveikų. 
Architektūros teikiama informacija nėra vien tik vizualinio pobūdžio. Architektūra, 
kažkiek rodydama savo laikmečio bruožus, tuo pačiu slepia labai daug socialinių ir 
ekonominių sąveikų. Ar architektūra yra „Matrica“, parodanti tik vieną realybės pusę, 
taip versdama mus gilintis ir rinktis tarp mėlynos ir raudonos tabletės? Atsakymus 
sužinosite, apsilankę paskaitoje.

213 „Vienbėgės transporto priemonės: praeitis ir dabartis” – lekt. Remigijus Lazauskas 
– 14 val. 432 aud. R
Vienbėgio geležinkelio transporto priemonės yra dažnai iš pirmo žvilgsnio panašios 
į kitas lengvas bėgines transporto priemones ir gali būti žmogaus pilotuojamos arba 
nepilotuojamos. Paskaitoje bus pristatoma šių transporto priemonių raida ir evoliucija.

ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETE (Studentų g. 48)

214 „Interaktyviosios elektronikos dirbtuvės – pasigamink suvenyrą!“ – dr. Pranas 
Kuzas – 11, 13 ir 15 val. eksperimentas-demonstracija 434 aud. R
Interaktyvaus užsiėmimo metu apžiūrėsite elektronikos įrenginius, sužinosite kokį kelią 
jie nueina nuo idėjos iki veikiančio prietaiso ir pabūsite tikrais elektronikos inžinieriais. 
Dalyvius pakviesime prisiliesti prie elektroninio įrenginio kūrimo. Naudodami 
tikras elektronikos detales ir elektroninių plokščių gamybos įrankius, lituosime 
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ir programuosime unikalius, niekur kitur negaminamus elektroninius suvenyrus. 
Nepraleiskite progos susikurti unikalų suvenyrą!

215 „Kaip susekti mobilųjį telefoną pagal jo pėdsakus?“ – doc. dr. Saulius Japertas – 
11.45, 12.45, 13.45 ir 14.45 val. eksperimentas-demonstracija 441 lab. R
Radijo ryšio tinklų laboratorijoje bus supažindinama su spektro analizatoriumi, radijo 
dažnio pėdsako (RFF – radio frequencues fingerprints) technologijos principais, 
pademonstruojama, kaip nenaudojant SIM kortelės ir telefono identifikatoriaus (IMSI 
ir IMEI), galima identifikuoti elektromagnetines bangas spinduliuojančius įrenginius.

216 „Plaukas, ant kurio kabo Internetas“ – doc. dr. Paulius Tervydis – 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20 ir 15.20 val. eksperimentas-demonstracija 442 lab. R
Optinio ryšio tinklų laboratorijoje vyks šviesolaidžių pristatymas bei jų suvirinimo ir 
charakteristikų matavimų demonstravimas.

217 „Ką daryti, kad nepradingtų ryšys?“ – lekt. Aurelijus Budnikas – 11.45, 12.45, 
13.45 ir 14.45 val. eksperimentas-demonstracija 421 lab. R 
Informacinių sistemų patikimumo laboratorijoje bus vykdomas tinklo stebėjimo ir 
jame vykstančių procesų valdymo demonstravimas.

218 „Geležinkelio transporto eismo valdymo stendas“ – doc. dr. Vytautas Gargasas 
– 11.15, 12.15, 13.15, 14.15 ir 15.15 val. demonstracija 222 lab. R
Originalus stendas sukurtas, siekiant pademonstruoti galimas geležinkelio transporto 
centralizacijos įrenginių funkcijas, eismo situacijas bei jų valdymą. Stende panaudoti 
pramoniniai valdymo elementai bei kompanijos PIKO traukiniai-modeliukai. Stendo 
pagalba galima imituoti kasdienines arba avarines situacijas stotyse, tarpstočiuose, 
pralankose, atskiruose ruožuose ir visoje sistemoje, suprasti traukinių eismo valdymo  
strategiją.

219 „Pasigaminkime robotą patys“ – lekt. Gintautas Narvydas ir studentų komanda 
– 11, 12, 13, 14 ir 15 val. demonstracija 113 lab. R
Bus demonstruojami originalūs studentų sukurti autonominiai mobilūs robotų modeliai. 
Atskleisime tokių robotų kūrimo ir valdymo specifiką, įvairių juslių panaudojimą 
robotų lankstumui bei mobilumui suteikti. Pateiksime valdymo sprendimus, paremtus 
dirbtinio intelekto algoritmais.

220 „Pramoninė automatika“ – doc. dr. Gintaras Dervinis – 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 
ir 15.30 val. demonstracija 329, 327, 325, 323, 321, 324, 315 lab. R
Pramoninės automatikos laboratorijų lankymas. Demonstruojama įvairi automatikos 
įranga: elektros pavaros, valdikliai, SCADA sistemos, pasakojama apie jų panaudojimo 
sritis bei specifiką. Demonstruojami originalūs mokymo stendai, su kuriais studijų metu 
dirba studentai, pvz.: liftas, ksilafonas, GSM komunikacijų stendai ir t.t. Pasakojama 
apie šiuolaikinę automatiką ir vystymosi tendencijas.

221 „Pjovimo staklės, pagrįstos mažos galios lazerių technologijomis“ – doc. dr. Vidas 
Raudonis, Karolis Tručionis, Mindaugas Masiulis – 11.15, 12.15, 14.15 ir 15.15 
val. demonstracija 322 lab. R
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Mažos, kompaktiškos ir tikslios pjovimo staklės skirtos plonų pluoštų pjaustymui. 
Staklėse įmontuotas mažos galios lazeris, kurio padėtis erdvėje reguliuojama pagal 
specializuotą programą. Staklėmis galima išpjauti įvairios formos figūras.

222 „Akies galia: technologijos, praplečiančios žmogaus galimybes“  – doc. dr. Vidas 
Raudonis – 11.45, 12.45, 14.45 ir 15.45 val. 322 aud. R
Paskaitos metu pristatysime šiuolaikišką technologiją, kuria galima dirbti su 
kompiuteriu, jo fiziškai neliečiant. Ši technologija automatiškai nustato, į kurią vietą 
ekrane žmogus žiūri ir pagal tai valdo kompiuterio programas.

MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE (Studentų g. 50)

223 „Pokalbis apie technologijas“ – prof. dr. Giedrius Laukaitis – 11 val. 257 aud. R 
Šiuolaikinėse technologijose ypatinga svarba teikiama paviršiniams medžiagų 
sluoksniams. Katalitinį medžiagų aktyvumą, atsparumą korozijai, emisinę gebą ir 
kitas medžiagų bei struktūrų savybes dažnai lemia sluoksniai, kurių storis gali kisti 
nuo keleto iki tūkstančių monosluoksnių. Visa mikroelektronika – sritis, lemianti 
informacinių technologijų vystymosi spartą – grindžiama paviršinių reiškinių ir aukštųjų 
technologijų naudojimu. Todėl labai svarbu ištirti paviršinių sluoksnių sudėtį, reljefą, 
vyraujančius cheminius ryšius bei struktūrą. Tam naudojami fizikiniai analizės metodai. 
Juose ypatingas dėmesys skiriamas emisiniams paviršiaus analizės metodams, kurių 
veikimas remiasi kiekybine fotonais, elektronais ar jonais švitinamo kietojo kūno 
emituojamų dalelių ar spinduliuočių analize.

224 „Rašysenos tyrimai fraktalinės geometrijos elementais“ – asist. Mantas 
Landauskas – 11 val. praktinė paskaita 140 aud. R 
Rašysenoje atsispindi žmogaus unikalumas. Vieni rašydami labiau spaudžia rašiklį, kiti 
– mažiau; vieni greičiau rašo, kiti – lėčiau (mikroskopiniai rašalo lašeliai liejasi, taškosi). 
Visi šie faktoriai lemia įvairios geometrijos tekstą. Raidžių kraštai bei forma turi 
savitą detalumą, tvarkingumą ir popieriaus lapo užpildymo tankumą. Tiriant realaus 
pasaulio objektus, kartais Euklido (mums įprasta) geometrija nepajėgi apibūdinti 
objektų detalumo ar palyginti juos vienus su kitais. Tam gali būti panaudota fraktalinė 
geometrija. Jeigu norite sužinoti, ką apie jūsų rašyseną sako matematika, ar jos 
parametrai priklauso nuo jūsų fizinės būklės, – ateikite apie tai pakalbėti su mumis!

225 „Tekstūrinių vaizdų kokybės įvertinimas spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje“ 
– asist. Gintarė Viščiūtė – 11 ir 12 val. 145 lab.  R 
Kokybės kontrolė yra labai svarbus bet kurio pramoninio proceso etapas. Gaminiai, 
prieš paleidžiant juos į apyvartą, turi garantuoti vartotojams tam tikrą funkcionalumą, 
todėl būtina juos testuoti, kad jie atitiktų kokybės reikalavimus. Patikrinimo metu gali 
būti testuojamos įvairios gaminio charakteristikos, tačiau yra galimybė atlikti vaizdinę 
kokybės analizę. Yra daug gaminių, apie kurių kokybę galima spręsti pagal tai, kaip 
jie atrodo. Tarkime, medienos plokštėse nesunku įžiūrėti šakas, lemiančias medienos 
atsparumą mechaniniams poveikiams. Keramikos plokščių paviršiuose galima aptikti 
smūgių, skilimo pėdsakų, bylojančių apie nekokybiškumą. Paprasčiausią vaizdinę 
analizę gali atlikti žmogus, tačiau lieka klaidos tikimybė. Todėl vaizdinei medžiagai 
apdoroti naudojamas matematinis aparatas, su kuriuo bandoma tekstūriniame vaizde 
aptikti defektus.
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226 „Fizikos katedros muziejus“ – prof. habil. dr. Julius Dudonis – 11 ir 13 val. 231 
aud. R
KTU Fizikos katedros ištakos yra Lietuvos universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d., 
Fizikos katedra. Per daugiau nei 90 metų Fizikos katedroje studijavo ir dirbo daug 
žymių fizikų, tarp jų fizikos mokslo Lietuvoje pradininkai – prof. K. Baršauskas, prof. 
P. Brazdžiūnas, prof. A. Jucys ir kt. 2010 m. įsteigtame Fizikos katedros muziejuje 
eksponuojami per 90 metų sukaupti  fizikos demonstracijoms  ir moksliniams tyrimams 
naudoti prietaisai, fizikos katedros darbuotojų parašytos monografijos ir vadovėliai. 
Lankytojai susipažins su Fizikos katedros istorija ir muziejaus eksponatais.

227 „Įdomieji fizikiniai matavimai - I dalis“ – doc. dr. Leonas Jakevičius, laboratorijų 
skyriaus vadovė Dalia Bareišienė, dokt. Rita Plaipaitė-Nalivaiko, dokt. Vitalis 
Virbickas – 11, 12, 13, 14 ir 15 val. 263 lab. R 
Elektrostatinio lauko pasiskirstymas, medžiagų lydymosi ypatybės, skysčių paviršiaus 
įtempimas, Žemės magnetinis laukas, energijų virsmai, stygos virpėjimo dėsningumai 
ir pan. Daug įdomių dydžių ir reiškinių galima ne tik stebėti, bet ir pamatuoti.

228 „Įdomieji fizikiniai matavimai - II dalis“ – doc. dr. Jurgita Čyvienė, doc. dr. Jurgita 
Puišo, vyr. labor. Kristina Gruodė,  dokt. Neringa Vaičiūnaitė – 11, 12, 13, 14 ir 15 
val. 235 lab. R 
Tiriamo objekto cheminei sudėčiai, temperatūrai ir greičiui nustatyti plačiai naudojama 
optinė spektroskopija. Objektas tampa matomu, kai spinduliuoja arba atspindi 
fotonus. Žmogaus akis priima įvairių ilgių bangas kaip skirtingas spalvas. Naudojant 
spektrometrą, galima tiksliai ištirti šviesą. Ištirkime optinį spektrą. Mokomosiose 
fizikos laboratorijose galima ne tik stebėti optikos reiškinius: interferenciją, difrakciją, 
dispersiją, optinius spektrus, bet ir išmatuoti būdingus fizikinius dydžius, įskaitant 
šviesos bangos ilgį.
 
229 „Jonizuojančiosios spinduliuotės susekimas ir matavimas“ – magistras Benas 
Urbonavičius, mag. Simonas Bulota, mag. Tadas Didvalis, mag. Tautvydas Strioga 
– 11, 13 ir 15 val. 245 lab. R 
Jonizuojančioji spinduliuotė pasižymi rūšių ir energijų skirtumais, naudojamais 
detektavimo principais ir metodais. Vieni prietaisai matuoja dalelių skaičių, kiti 
energijas, energijų spektrus, treti skirti ekspozicinių ar sugertųjų, arba lygiaverčių 
dozių matavimui.

230 „Ar galimi „nemokami pietūs“ su finansų matematika?“ – prof. dr. Eimutis 
Valakevičius – 12 val. 140 aud. R
Investuojant į rizikingus vertybinius popierius finansų rinkose, investicijos grąža yra 
atsitiktinis dydis. Tai reiškia, kad galima gauti pelno arba prarasti nemažai pinigų. 
Finansų rinkose galima pirkti, parduoti vertybinius popierius bei paskolinti ar 
pasiskolinti pinigų. Naudojant minėtas operacijas, galima sudaryti investicinį portfelį 
su nuline pinigų suma, t. y. pasiskolinus pinigų ar pardavus skolintus popierius, 
galima įsigyti kitus. Jeigu tokiu būdu sudarytas rizikingasis investicinis portfelis atneša 
garantuotą pelną, sakoma, kad gaunami „nemokami pietūs“. Tai gali įvykti tik tada, kai 
finansų rinkoje yra neteisingai įkainotų vertybinių popierių. Kada ir kaip galima gauti 
„nemokamus pietus“ finansų rinkose, atsako šiuolaikinė finansų matematika.
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231 „Jonizuojančioji spinduliuotė medicinoje“ – prof. dr. Diana Adlienė – 12 ir 14 val. 
257 aud. R
Medicina yra viena iš sričių, kur jonizuojančioji (taip pat ir radioaktyvioji) spinduliuotė 
naudojama įvairiems susirgimams diagnozuoti ir gydyti. Spinduliuotės poveikis gyvam 
organizmui paprastai vertinamas pagal audinyje ar vėžiniame darinyje sugertosios 
energijos kiekį – apšvitos dozę. Taigi, teisingai parinkus apšvitos dozę, galima padėti 
vėžiu sergantiems žmonėms. Dozių parinkimas, optimizavimas, registravimo ir 
analizės metodai, apsauga nuo apšvitos yra pagrindiniai uždaviniai, kuriuos sprendžia 
KTU Fizikos katedros ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Onkologijos instituto ir 
Onkologijos ligoninės mokslininkai. Taip pat bus pristatyti naujausi Lietuvos medicinos 
fizikų pasiekimai.

232 „Naujų medžiagų kūrimas ir tyrimas“ – doc. dr. Aleksandras Iljinas, dokt. Vytautas 
Adomonis, dokt. Julius Puodžiūnas – 12, 13, 14 ir 15 val. 114 aud. R 
Naujų medžiagų kūrimas ir jų savybių tyrimas - naujų technologijų vystymosi 
pagrindas. Aukštose temperatūrose prasideda dujų jonizacija – jonų susidarymas. 
Dujų jonizaciją ir plazmos susidarymą gali sukelti dujų atomų bombardavimas 
greitomis elektringosiomis dalelėmis. Taip gaunama žemos temperatūros plazma. 
Galėsite stebėti, kaip naudojant plazmą, vakuume auginamos plonos dangos. 
Visas medžiagas galima suskirstyti į skaidrias ir neskaidrias regimajai šviesai. Išmatavus 
skaidrių medžiagų šviesos pralaidumo spektrą arba neskaidrių medžiagų atspindžio 
spektrą, galima gauti daug informacijos apie medžiagą ir jos savybes.

233 „Kaip gaminamos mikroschemos“ – doc. dr. Ramūnas Naujokaitis 
– 12 ir 14 val. 238 aud.R 
Integriniame grandyne (mikroschemoje) kelių dešimčių ar kelių šimtų kvadratinių 
milimetrų plote telpa nuo kelių dešimčių iki milijardų elementų. Kaip, taikant 
šiuolaikines technologijas, šis milžiniškas elementų kiekis formuojamas silicio 
plokštelėje?

234 „Nematomos fizikinės jėgos“ – doc. dr. Virgilijus Minialga, akademinis padėjėjas 
Zenonas Šleinius, 13, 14 ir 15 val. 325F aud. R 
Visada stebina erdvėje pakibę objektai. Ar dėl oro pagalvės, ar dėl  magnetinės 
levitacijos, ar Lenco dėsnio, ar superlaidumo efektų. Stebėkime ir supraskime ne tik 
tai, bet ir kitus bandymus ir reiškinius.

235 „Kaip vystėsi ir tobulėjo branduoliniai reaktoriai“ – lekt. Gediminas Adlys 
– 13 ir 15 val. 257 aud. R 
Branduolių dalijimosi paslaptys ir pirmųjų branduolinių reaktorių kūrimas pritraukė 
pačius žymiausius pasaulio mokslininkus. Nors pirmasis reaktorius buvo sukurtas 
daugiau negu prieš 70 metų, tada atrasti fizikiniai reiškiniai ir technologiniai metodai 
išliko svarbūs ir naujausių kartų reaktoriuose. Branduolinė energija yra aktualus 
klausimas visam Baltijos regionui. Atominė elektrinė yra nuolatinis, bazinis elektros 
energijos šaltinis, aplinkos neteršiantis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, 
nepriklausantis nuo vėjo ar Saulės.

FESTIVALIO PROGRAMA
KAUNE



50

236 „Spiečiaus intelektas. Ar spiečius gali sudaryti tvarkaraštį“ – asist. Rita Palivonaitė 
– 13 val. 140 aud. R 
Optimizavimo uždaviniai - svarbi matematiko darbo dalis. Kaip sudaryti tvarkaraštį, 
rasti trumpiausią kelią, mažiausiomis sąnaudomis didinti pelną – tipiniai optimizavimo 
klausimai. Tik iš pirmo žvilgsnio tai atrodo paprasti ir visiems intuityviai suprantami 
uždaviniai. Tačiau, per atostogas nutarę aplankyti dešimt miestų, maršrutų galime 
sudaryti daugiau nei Lietuvoje yra gyventojų. O kuris optimalus? Atsakymą galime 
rasti gamtoje – rūšių, kurios buriasi į spiečius, elgesyje. Juk vienas skruzdėlių kolonijos 
takas, tikėtina, yra optimalus maršrutas. Visas paukščių pulkas būriuosis ten, kur 
daugiausiai maisto, o bičių spiečiaus elgesio darnos kiekvienas galėtume pasimokyti. 
Toks organizuotas, kolektyvinis, decentralizuotas, sąveikaujant su kiekvienu individu 
ir su savo aplinka, elgesys vadinamas spiečiaus intelektu. Šiuo pagrindu ne tik kuriami 
matematiniai algoritmai, bet ir konstruojami kuo paprastesni robotai, kurių veiklos 
tikslas – reikšmingas bendras elgesys spiečiuje.

237 „Kombinatorinio optimizavimo uždaviniai“ – doc. dr. Narimantas Listopadskis 
– 14 val. 140 aud. R
Pramonėje, komercinėje veikloje ir daugelyje kitų veiklos sričių dažnai keliami 
uždaviniai, susiję su veiklos efektyvumu. Pavyzdžiui, architektas nori žinoti, kaip 
suprojektuoti gamyklos patalpas, kad atstumai tarp įrenginių būtų kuo mažesni. 
Laivų planuotojas nori suprojektuoti laivo patalpas, kad jos būtų kuo efektyviau 
panaudojamos, gabenant krovinius. Telekomunikacijų specialistai nori žinoti, kaip 
siųsti signalą kanalais, kad klaidos tikimybė būtų kuo mažesnė. Visuotinio transporto 
strategai nori žinoti, kaip sudaryti autobusų, traukinių tvarkaraščius, kad keleivių 
pervežimas būtų kuo efektyvesnis. Taip pat gamyklose labai svarbu paskirstyti 
operacijas laike, kad bendras gamybos laikas būtų kuo mažesnis, nes papildomas 
gamybos laikas reiškia nereikalingas sąnaudas. Tokius uždavinius spręsti tampa ypač 
sudėtinga, kai didėja jo apimtis arba struktūra. Tai ir yra sritis,  kurioje kombinatorinis 
optimizavimas praverčia labiausiai.

238 „Kas žinoma apie Mandelbroto aibę?“ – prof. dr. Jonas Valantinas – 15 val. 
140 aud. R
Mandelbroto aibė - fraktalas, priklausantis algebrinių fraktalų šeimai. Gana paprasta 
DS „aritmetika” leidžia generuoti įspūdingo grožio taškų aibes. Mandelbroto aibė 
iki šiol nėra pilnai ištirta. Daugelis specialistų nedrąsiai užsimena, jog Mandelbroto 
aibė fraktalinėje geometrijoje vaidina tokį pat vaidmenį, kaip skaičius pi () Euklido 
geometrijoje. Kodėl?

INFORMATIKOS FAKULTETE (Studentų g. 50)

239 „Vir2realism – kelionė erdvėje“ – doc. dr. Tomas Blažauskas, Tautvydas Petkus, 
Karolis Ryselis – 11 – 12.30 val. 407 aud. R
Vir²realism – tai projektas, apjungiantis kelias technologijas į vieną, interaktyvią 
virtualios realybės imitavimo sistemą. Virtuali realybė leidžia vartotojui sukurti 
iliuziją, jog atkuriama skaitmeninė erdvė yra tikra. Parodysime, kaip vartotojas, 
besinaudodamas mūsų sistema, gali laisvai judėti, sąveikauti su objektais virtualioje 
erdvėje. Užsidėjus „Oculus Rift“ VR akinius, žmogus skaitmeniniame pasaulyje 
galės elgtis kaip kasdieniniame gyvenime: vaikščiodamas judėti virtualiose erdvėse, 
rankomis 
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paimti menamus objektus, juos judinti. Visi žmogaus judesiai bus užfiksuojami Kinect 
sensorių pagalba, taigi sistema pastebės kiekvieną rankos mostą, kojos žingsnį ar 
galvos pasukimą. Lankytojai galės išbandyti virtualią realybę kvadratu!

240 „3D spausdintuvas kasdienybėje“ – doc. dr. Rytis Maskeliūnas 
– 11.30 – 13 val. 414 aud. R 
Trimačiai spausdintuvai ir jų naudojama 3D technologija leidžia iš naujo kurti įprastus 
dalykus, tačiau technologijai vis labiau tobulėjant, kūrinių specifika taip pat plečiasi 
– 3D spausdintuvu jau galima gaminti ne tik akinius, bet ir gitaras, žmogaus ausis, o 
ilgainiui rinkoje atsiras ir maistas, automobiliai ar net bepiločiai lėktuvai! Pristatymas 
Jums suteiks išskirtinę galimybę sužinoti apie 3D spausdinimo technologiją bei savo 
akimis pamatyti, kaip gimsta 3D gaminiai.

MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETE (Integruotame mokslo, 
studijų ir verslo centre - Santakos slėnyje, K. Baršausko g. 59)

241 „Žvelk giliau“ – dr. Andrius Vilkauskas, doc. dr. Saulius Diliūnas, Saulius Kromalcas, 
dr. Erika Adomavičiūtė, doc. dr. Julija Baltušnikaitė, doc. dr. Vaida Jonaitienė, lekt. 
Nijolė Buškuvienė, dr. Milda Bilinauskaitė, doc. dr. Jurgita Domskienė, dr. Virginija 
Sacevičienė, doc. dr. Valdas Eidukynas, lekt. Anatolijus Šulginas, lekt. Aurelijus 
Domeika, doc. dr. Ginas Čižauskas, doc. dr. Genutė Baurienė, dr. Vaidas Bivainis, 
lekt. Ingrida Andriukaitienė, doc. dr. Asta Kabelkaitė-Lukoševičė, lekt. Ingrida 
Venytė, doc. dr. Kristina Žukienė, dr. Daiva Milašienė, doc. dr. Darius Albrektas, 
lekt. Darius Minelga, doc. dr. Valdas Norvydas, doc. dr. Inga Skiedraitė, doc. dr. 
Kristina Ukvalbergienė, doc. dr. Vytautas Kazys Mickus, doc. Gintaras Pankevičius, 
doc. Kęstutis Grabauskas, stud. Karolina Mikelionytė, stud. Ieva Zagurskytė, stud. 
Asta Veličkienė, stud. Solveiga Pupkevičiūtė, stud. Deimantė Vankevičiūtė, stud. 
Aistė Lisauskaitė, stud. Justina  Vitosytė, stud. Povilas Navickas, Gintautas Žaldaris, 
stud. Alina Ventis, stud. Juliana Ventis, stud. Bronislavas Stonkus – 10 – 16 val. (K. 
Baršausko g. 59). 
Nieko nėra sudėtingo, jei atidžiai stebi ir pažįsti. Tai - „gyvų“, netradicinių eksperimentų 
erdvė. Geriausių studentų darbų paroda. Diskusijos ir žaidimai su mechanikos 
inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojais bei studentais.

242 „Tave saugantys rūbai“ – dr. Diana Grinevičiūtė, dr. Lina Valasevičiūtė, dr. Laimutė 
Stygienė,  Laima Lenkauskaitė (Svečiuose – Fizinių ir technologijos mokslų centro 
Tekstilės institutas) 10 – 16 val. (K. Baršausko g. 59).
Pažintis su drabužiais, apsaugančiais nuo kulkų, ugnies ir karščio, lietaus ir vėjo, 
sukurtais Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės institute. Sužinosite, kokie jie 
turi būti, kad žmogus jaustųsi ir saugiai, ir patogiai. Parodysime šiuos gaminius „gyvai“.

243 „Kas šiandien yra dizainas“ – doc. Rūta Valušytė – 10 val. (K. Baršausko g. 59) I 
salėje. R
Šiandien dizainas - tai dizaino sprendimų visuma, padedanti verslui vystyti 
konkurencingus produktus, orientuotus į greitai kintančią rinką. Nauja dizaino 
koncepcija ir projektavimo metodai formuojasi būtent dėl to, jog reikli rinka didina 
inovacijų poreikį - įmonės, norėdamos būti konkurencingomis, privalo vis daugiau 
dėmesio skirti inovacijoms ir naujų produktų vystymui. Produkto sąvoka apibrėžiama 
ne tik kaip fizinis objektas t.y. daiktas. Tai gali būti virtualus produktas ar paslauga. 
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Šiandien tai „patirtis“ angliškai vadinama „experience“. Norint sukurti naują inovatyvų 
ir konkurencingą produktą bei tinkamai jį pristatyti rinkoje, reikalinga ne tik gera verslo 
idėja, bet ir skirtingų dizaino sprendimų visuma, padedanti ją įgyvendinti.

244 „Minkštučiai sodai“ – dr. Paulė Bekampienė (svečiuose – Fizinių ir technologijos 
mokslų centro Tekstilės institutas), VDA dokt. Viktorija Sokolovskaja – 10.30 val. (K. 
Baršausko g. 59) II salėje. R
Praėjus akmens, bronzos ir geležies amžiams, spėliojama, koks amžius yra dabar? 
Žvelgiant į mus supančią medžiagų įvairovę, sunku išskirti vieną, tačiau mokslininkai 
sutaria bendrai ją vadinti minkštąja medžiaga. Ši medžiaga nebūtinai yra nauja, jos 
pavyzdžių apstu gamtoje. Kasdien aplink save matome margus gyvūnų kailių raštus ar 
augalų formų gausą. Pasirodo, kad supratę vieną paslaptį, šiuos minkštučių medžiagų 
sodus galime sukurti patys.

245 „Kengūrų maratonas ir inžinerija“ – v. m. d. Danguolė Satkunskienė – 11 val. 
(K. Baršausko g. 59) I salėje. R
Paskaitos dalyviai išgirs atsakymus į šiuos klausimus: kodėl žmogus nebėga taip, kaip 
kengūra? Ar inžinerijos mokslas gali maratone bėgantį žmogų „paversti kengūra“?

246 „Peržengus jaučiamos mechanikos slenkstį“ – doc. dr. Audrius Jutas 
– 11.30 val. (K. Baršausko g. 59) II salėje. R  
Mechanikos pradžia. Įdomesni klasikinės mechanikos atsiradimo ir jos kūrėjų gyvenimo 
faktai. Ką išvystų žmogus, jei jam atsivertų durys į ten, kur nepasiekia mikroskopo 
„akys“.

247 „Biomechanikos eksperimentiniai tyrimai – žmogaus judesių parametrų 
nustatymas“ – lekt. Aurelijus Domeika, prof. dr. Vytautas Grigas – 12 val. 
(K. Baršausko g. 59) I salėje. R
Paskaitos dalyviai išgirs, kaip galima užfiksuoti ir pavaizduoti kompiuteryje žmogaus 
judesius, kokiomis priemonėmis fiksuojami ir analizuojami sportininkų, žmonių po 
traumų ar operacijų judesiai, kaip tiriami žmogaus kūno audiniai ir organų sistemos, 
kaip žmogaus natūralios funkcijos atstatomos, panaudojant dirbtinius organus.

248 Seminaras „Popieriaus revoliucija“ – dr. Laura Gegeckienė, lekt. Nijolė Buškuvienė 
– 12.30 val. (K. Baršausko g. 59) II salėje. R
Ar teko ragauti popieriaus? Ar žinai, kas yra e.popierius?  Ką dar slepia 
popierius?  Seminaro metu apžvelgiama popieriaus istorija nuo jo atsiradimo iki šių 
dienų naujausių technologijų.

249 „Robotai prieš žmoniją, arba robotų galimybės šiuolaikinėje gamyboje“ 
– doc. dr. Saulius Baskutis – 13 val. (K. Baršausko g. 59) I salėje. R
Robotai - tai sritis, kaitinanti ne vieno fantastikos mėgėjo vaizduotę. Ar robotai gali 
visiškai pakeisti žmones gamyboje? Kokios dar robotų galimybės? Atsakymus į šiuos ir 
dar kitus klausimus sužinosite paskaitos metu.

250 „Natūralus šilkas: legenda ir realybė“ – doc. dr. Eglė Kumpikaitė – 13.30 val. 
(K. Baršausko g. 59) II salėje. R  
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Ar žinote kas yra natūralus šilkas? Ar žinote jo atsiradimo legendą? Ar žinote kokiais 
keliais jis atkeliavo į Europą? Kodėl natūralus šilkas toks brangus? Atsakymus į visus 
šiuos klausimus sužinosite šios paskaitos metu.

251 „Ar tikrai žinai, kur naudojamos kanapės“ – doc. dr. Vaida Jonaitienė, 
prof. dr. Sigitas Stanys, dr. Erika Adomavičiūtė – 14 val. (K. Baršausko g. 59) II salėje. R  
Kanapės – vienas seniausių augintų augalų, žinomų žmonijai. Pradžioje kanapės buvo 
naudojamos kaip vaistinis augalas ir tik vėliau buvo pradėtas naudoti jų pluoštas. 
Šiandien iš kanapių galima pagaminti 25 000 – 50 000 įvairių produktų. Paskaitoje 
sužinosite, kur ir kodėl pluoštinės kanapės gali būti naudojamos.

252 „Suskystintos gamtinės dujos: kas tai ir kaip jos naudojamos?“ – doc. dr. Antanas 
Sudintas – 14 val. (K. Baršausko g. 59) I salėje. R
Paskaitoje bus papasakota apie energetikoje ir namų reikmėms naudojamą kurą, o 
detaliau - apie gamtines dujas. Mokiniai išgirs apie gamtinių dujų savybes, jų sudėtį, 
formas. Apie tai, kaip jos išgaunamos ir suskystinamos, kokie įrenginiai naudojami 
joms pristatyti iš tolimų gavybos vietų į Lietuvą. Kaip jos patiekiamos konkretiems 
vartotojams, kokie pavojai slypi, jas tiekiant ir naudojant, kaip saugiai jas naudoti 
namuose.

253 „Vintažas virtualiai. Ką gali skaitmeninės technologijos“ – doc. dr. Kristina 
Ancutienė, dizaineris Kęstutis Lekeckas – 14.30 val. (K. Baršausko g. 59) I salėje. R
Vintažas – nuostabioji praeities mada. Kodėl vintažiniais drabužiais rengiamės 
šiandieniniame kibernetiniame pasaulyje? Ar ne ironiška, kad praeities lobių ieškome 
tarpinėje stotelėje pakeliui į ateitį – Internete? Kodėl ketvirtojo ar penktojo dešimtmečio 
mados vaizdai puošia mūsų „desktopus“? Kokias elegancijos paslaptis atskeidžia senieji 
madų žurnalai ir jų iškarpos? Kaip popieriniai brėžiniai tampa kompiuterinės grafikos 
elementais, o dizainerių eskizai – 3D objektais? Ateik ir sukurk 3D virtualią, praėjusio 
šimtmečio vidurio žavingą suknelę. Atrask savo kūrybinius sugebėjimus, vienu klavišo 
paspaudimu keisdama spalvų derinius, audinius ir aksesuarus. Sukurk unikalų įvaizdį 
iš praeities!

254 „Baltijos jūros pakrantė: ar žinai kokia ji bus 2040 metais?“ – dokt. Dainora 
Jankauskienė – 14.30 val. (K. Baršausko g. 59) II salėje. R
Baltijos jūros pakrantės pokyčiai daro tiesioginę įtaką visiems Lietuvos gyventojams. 
Kokia ji bus 2040 metais? Kaip keliausime į Kuršių Neriją? Koks Baltijos jūros vaizdas 
mus džiugins? Apie visa tai ir dar daugiau įdomių dalykų išgirsite paskaitos metu.

CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETE (Radvilėnų pl. 19)

255 „Etanolio koncentravimas pramoniniu rektifikatoriumi“ – doc. dr. Irmantas 
Barauskas, dr. Anatolijus Eisinas – 11 ir 13 val. demonstracija C-159 aud. R
Eksperimento metu bus koncentruojamas etanolis ir nustatoma jo koncentracija. 
Etanolis arba etilo alkoholis – alkoholių klasės junginys, turintis du anglies atomus. 
Šis cheminis junginys savo fizikinėmis savybėmis labai panašus į vandenį, todėl jį 
išgryninti sunku ir grynas etanolis (absoliutus spiritas) praktiškai niekur nenaudojamas. 
Distiliacijos (rektifikacijos) būdu gaunamas etanolis yra 96,5 % pagal tūrį, todėl šis 
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procentingumas yra plačiai žinomas ir yra konstanta. Naudojamas maisto pramonėje 
(kaip maisto priedas E1510), farmacijoje, medicinoje.

256 „Dielektrinio išlydžio plazmos panaudojimas aplinkosaugoje“ – doc. dr. Viktoras 
Račys, dokt. Martynas Tichonovas – 11 ir 13 val. demonstracija C-301 lab. R
Plazminiai metodai vis plačiau taikomi teršalams skaidyti. Šių metodų privalumai - 
nenaudojami chemikalai, po valymo nesusidaro kenksmingos medžiagos, o procesui 
vykdyti reikalinga tik elektros srovė.

257 „Chameleoniškų molekulių sintezė ir žaismai su lazeriu“ – dokt. Greta Ragaitė ir 
magist. Giedrė Markuckaitė – 16 val. demonstracija 313 ir 123 lab. R
Dalyviai pamatys sintezės laboratoriją, šarvuotą traukos spintą, kurioje gali būti 
atliekami pavojingi eksperimentai. Susipažins su sintezėje naudojama aparatūra bei 
metodais. Galės išbandyti nanosekundinio lazerio galią ir susipažinti su susintetintų 
chameleoniškų junginių spalvos kitimų tyrimais, veikiant lazerine UV spinduliuote. 

KTU PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTE (Integruotame 
mokslo, studijų ir verslo centre - Santakos slėnyje, K. Baršausko g. 59)

258 „Prisiliesk prie ultragarso – pabandyk pats!“ – prof. dr. Renaldas Raišutis ir 
K. Baršausko ultragarso mokslo instituto doktorantai – 11, 12.30, 14 ir 15.30 
val. prototipo demonstracija A413 lab. R
Išbandyk „ultragarsą“ pats, atlikdamas realiame laike tiriamų objektų tyrimus su 
ultragarsiniu skeneriu Olympus Omniscan Mx!

259 „Multimedia realiu laiku - PALEISK. VALDYK. STEBĖK“ – doc. dr. Tomas Adomkus – 
11, 11.45, 12.30, 14, 14.45 ir 15.30 val. eksperimentas-demonstracija III aukšte. R
Telekomunikacijų technologijų laboratorijoje bus supažindinama su realaus laiko 
paslaugomis, demonstruojama, kaip balso ir vaizdo paslaugos teikiamos skirtingų 
technologijų tinklais, eksperimentiškai parodoma, kokie procesai ir pokyčiai vyksta 
tinkluose šių paslaugų transliavimo metu.

260 „Visa matantis ultragarsinis „žvilgsnis“ – kur, kodėl ir kaip?“ – prof. dr. Renaldas 
Raišutis – 11.45, 13.15 ir 14.45 val. A 431 lab. R
Visa matantis ultragarsinis „žvilgsnis“ leidžia pažvelgti ne tik į tiriamo objekto išorę, bet 
ir į jo vidų. Pateikiami įspūdingiausi ultragarso bangų sklidimo dėsningumais paremto 
„ultragarsinio žvilgsnio“ taikymų pavyzdžiai medicinoje, pramonėje, atominėje 
energetikoje, tyrimuose naujausių kompozitinių medžiagų, naudojamų moderniose 
transporto priemonėse, aviacijoje, vėjo ir potvynio atoslūgio jėgainėse.

KTU MOKSLEIVIŲ LABORATORIJOJE ( Studentų g. 63A, 2a.)

261 Dirbtuvės „Žaliasis baldų dizainas“ – stud. Dovydas Grigaitis, stud. Artūras 
Grabusovas  – 11 ir 13 val. moksleivių laboratorijoje. R
Renginio metu dalyviai susipažins su įvairiomis baldų gamybos iš kartono technikomis 
ir galės patys jas išmėginti.
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262 Iškilmingas ASU dienos Mokslo festivalyje atidarymas – 12 val. ASU III rūmų 
akvariume. 
Aleksandro Stulginskio universiteto pristatymas. ASU studentų gatvės šokių kolektyvo 
„ASU Beat“ pasirodymas.

263 Praktinis darbas prie kompiuterio bei darbas su geodeziniais instrumentais „Ar 
žinai savo buvimo vietą?“ – doc. dr. Virginija Gurskienė – 13 ir 14 val. III rūmų 746 ir 
749 aud. R
Dalyviai ortofotografiniame žemėlapyje pasirenka jiems gerai žinomą objektą bei 
teritoriją ir atlieka tyrimą. Nustatomos pasirinkto objekto koordinatės, teritorijos plotas 
ir išmatuojami atstumai iki pageidaujamų objektų. Nustatomos teritoriją sudarančios 
naudmenos, žemės melioracinė būklė, vyraujantis dirvožemis ir kt. rodikliai. Apžiūrimi 
geodeziniai instrumentai, mokomasi jais matuoti.

264 „Vanduo – galinga jėga!“ – doc. dr. Midona Dapkienė, asist. Raimundas Baublys 
– 13 val. paskaita ir praktinis užsiėmimas III r. 725 aud. (apie upių formavimąsi); asist. 
Gitana Vyčienė – 13 val. Hidraulikos laboratorijoje, III rūmų 755 aud. (apie 
hidroenergiją). R 
Vanduo yra galinga jėga, galinti ir kurti, ir griauti. Sužinosite, kaip mažas upelis tampa 
didele ir sraunia upe, kuri kad ir lėtai, keičia savo vagą, ardo krantus – vyksta erozijos 
procesai. Mobiliame upės formavimosi stende pademonstruosime, kaip formuojasi 
upės vaga. Įvaldytos technologijos šalies upių hidroenergijos ištekliams įsisavinti, kai 
naudojama potencinė (slėgio aukščio, kuriai sudaryti būtina užtvanka) energija. Tačiau 
šiai klasikinei hidroenergetikai  toliau vystytis tampa vis sunkiau dėl aplinkosauginių 
suvaržymų – draudimų tvenkti upes. Viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines arba labai 
nežymios patvankos upių technologijas, pagrįstas tėkmės greičio (kinetinės) energijos 
naudojimu, nereikalaujančias aukštų užtvankų statybos upėse. Bus pademonstruotas 
tokios eksperimentinės hidrokinetinės jėgainės prototipas. Jo veikimas bus išbandytas 
laboratoriniame stende, imituojant upės tėkmę.

265 „Garsas ir triukšmas – draugas ir priešas“ – dr. Gediminas Vasiliauskas – 13 
val. paskaita ir praktinis užsiėmimas II rūmų 204 aud. R
Ar žinojote, kad triukšmas gali veikti darbo ar mokymosi rezultatus, o ausinukas - 
ilgainiui pakenkti klausai? Jeigu niekada apie tai nesusimąstėte – ši paskaita skirta 
būtent Jums. Jos metu susipažinsite su triukšmo problemos mastais, jo žala sveikatai 
bei priemonėmis triukšmui mažinti. Taip pat turėsite galimybę pamatyti ir išbandyti 
triukšmo matavimui naudojamus prietaisus ir pasitikrinti savo balso galimybes.

266 „Biotechnologijos spalvos“ – doc. dr. Aušra Blinstrubienė – 13 val. Ekskursija į 
laboratoriją ir eksperimentinė veikla VI rūmų Agrobiotechnologijos lab. R
Biotechnologiją galime laikyti viena seniausių žmogaus veiklos rūšių, tačiau tik XX 
amžiaus antroje pusėje prasidėjo moderniosios biotechnologijos era: mokslininkai 
atrado, kaip galima kurti technologijas mikrolygiu, naudojant ne visą organizmą, o 
mažiausias jo daleles – molekules. Tarp ankstyvosios 
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biotechnologijos evoliucijos ir šiandieninės moderniosios biotechnologijos 
pramonės, gamyboje naudojančios rekombinantinę DNR, prabėgo didžiulis 
istorijos tarpsnis. Biotechnologija remiasi daugelio mokslų – biochemijos, 
mikrobiologijos, genetikos ir chemijos, molekulinės biologijos – kuriamomis žiniomis. 
Šiandien biotechnologija taikoma labai plačiai, nes apima įvairias technologijas, 
susijusias su gyvų organizmų ar jų produktų panaudojimu maisto, medicinos ir chemijos 
pramonėje, tobulinant augalus ir gyvūnus, formuojant organizmus specifiniam 
naudojimui, taip pat gerinant žmogaus sveikatą ir įprastinę aplinką. Pagal taikymo sritis 
ją įprasta skirstyti į keturias grupes: raudonąją, baltąją, žaliąją ir mėlynąją. Lankytojai 
galės „pajusti“ vieną svarbiausių žaliosios biotechnologijos metodų – izoliuotų audinių 
ir ląstelių kultūros – ypatumus.
 
267 „Nuotrauka iš pilotuojamų ir bepiločių orlaivių“ – prof. dr. Gintautas Mozgeris – 
13 val. demonstracija atviroje erdvėje šalia VII rūmų. 
Nagrinėdami Google Žemė ar maps.lt pateikiamus iš oro padarytus vietovės vaizdus, 
dažniausiai nesidomime metodais, kurie buvo naudoti šiai informacijai gauti. Renginio 
metu bus pademonstruota visa nuotraukos iš pilotuojamų ir bepiločių orlaivių gavimo 
technologija: orlaiviai, fotografavimo ir orlaivių valdymo įranga, nuotraukos atlikimas, 
gautų duomenų apdorojimas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas hiperspektriniam 
skenavimui iš orlaivių. Tai artimiausios ateities technologija, leidžianti į Žemę pažvelgti 
daugybėje spektro zonų ir pamatyti tai, kas plika akimi nepastebima. Pavyzdžiui augalo 
sveikatos būklę, jo genetinę kilmę, cheminę sudėtį, išauginimo istoriją ir t.t.

268 „Jungtinis tyrimų centras – atviras tavo idėjoms! – atviros prieigos centro 
koordinatorė dr. Živilė Juknevičienė – 13 val. VIII rūmų Jungtiniame tyrimų centre, 
laboratorijose. R 
Festivalio dalyviai pasiskirstys  į 4 grupeles: I-oji lankysis laboratorijose, susipažins 
su vykdomais tyrimais; II-osios laukia praktinis užsiėmimas Maisto žaliavų kokybės 
laboratorijoje; III-oji susipažins su biodyzelino gamybos technologija; IV-oji atliks 
skirtingų augalų fiziologinių parametrų nustatymus ir supras, kodėl augalai žali, kuo 
skiriasi jų augimo savybės. Po visų grupelių užsiėmimų, kurie vyks apie 1 val., visi vaikai 
dalyvaus viktorinoje, bus vaišinami maistingais užkandžiais – tai jiems bus dar viena 
naudinga patirtis.

269  „Mažas ir mažesnis: kietų medžiagų paviršiaus savybių vertinimas“ – dr. Artūras 
Kupčinskas – 13 val. ekskursija į laboratoriją, praktika, eksperimentai II rūmų 107-119 
aud. R 
Renginio metu laboratorijoje bus galima patiems dalyviams įvertinti medžiagų 
tribologinius (dilimo) tyrimus ir atlikti paviršių vertinimą su šiuolaikiniais mikroskopais.

270 „Vairavimas be rankų“ – prof. dr. Dainius Steponavičius, mok. meistras 
instruktorius Kęstutis Kirka – 13 val. praktika ASU, asfaltuotoje aikštelėje šalia VIII 
rūmų. R 
Kiekvienas pageidaujantis galės, sėdėdamas savaeigio krautuvo kabinoje, patirti 
ir stebėti be vairuotojo rankų pagalbos norima trajektorija važiuojantį krautuvą. 
Instruktorius paaiškins ir pademonstruos mašinos paruošimo eigą „vairavimui be 
rankų“. 
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271 „Saulė. Šviečia, šildo ir ...?“ – lekt. Vidmantas Župerka – 13 val. ekskursija VIII 
rūmų 230 k. R 
Ekskursija į atsinaujinančių energijos šaltinių laboratoriją, eksperimento atlikimas. 
Susipažinimas su saulės energijos panaudojimo galimybėmis. Saulės kolektoriaus 
sistemos ir fotoelementų tyrimas.

13 d.

272 Šeštadienio iškyla šeimai ir ne tik „Pajusk mokslo atradimų skonį“ – 12 – 18 
val. Kauno tvirtovės VII forte.
VII forte vyksianti mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ speciali programa lankytojus 
turėtų nustebinti įspūdinga mokslinių atradimų bei istorinės aplinkos derme. Čia 
dalyvausiantys chemijos, fizikos, biologijos mokslų atstovai, VU, KTU, VDU, Šiaulių 
universiteto mokslininkai, Lietuvos zoologijos sodo, Kauno IX forto muziejaus 
darbuotojai, Lietuvos biochemikų draugijos nariai bei Kauno tvirtovės VII forto 
komanda renginio svečiams padės geriau pažinti 5 stichijas: vandenį, žemę, ugnį, 
orą bei gyvybę. Renginio dalyviai pamatys ir patys išbandys retus eksperimentus, 
atliekamus naudojant sudėtingas chemines medžiagas.
„Deganti“ vaivorykštė ar šaltosios ugnies švytėjimas leis pasigrožėti šia stichija. 
Netoliese budintys ugniagesiai atskleis pavojingąją ugnies pusę bei paaiškins, kaip 
ją suvaldyti. Sužinosite, kaip galima suskaldyti ką tik nuskintą gėlę, patys galėsite 
išpūsti įvairiausių formų ir dydžių muilo burbulus, o taip pat stebėsite galingo vulkano 
išsiveržimą. Ką tik duris atvėrusioje, vienintelėje vaikams pritaikytoje laboratorijoje 
susipažinsite su eterinių aliejų gamybos procesu, o viename tamsiausių VII forto 
užkaborių turėsite perskaityti plika akimi nematomus, senųjų karių paliktus užrašus. 
Ne ką mažiau nustebins ir moderniausios festivalio svečių pristatomos technologijos. 
Pavyzdžiui, inovatyvus SEMSeye produktas suskaičiuos visus, atvyksiančius į šventę.
Nemažai dėmesio skirsime susipažinti su Kauno tvirtovės VII fortu. Norintys pagilinti 
savo istorijos žinias galės dalyvauti ekskursijoje ar orientavimosi varžybose. Artileristų 
pamokose laukiame besidominčių įvairių laikotarpių šaunamaisiais ginklais, jų sandara. 
Visi, atvykę į šventę, galės „Armijos foto ateljė“ nusifotografuoti atminčiai. Šventėje 
jūsų laukia mokslo įdomybės, pramogos, sportas ir jokiais moksliniais prietaisais 
neišmatuojamas geros nuotaikos šėlsmas.

273 Ekskursija į Kauno apskrities Priešgaisrinę gelbėjimo valdybą – 11 val. Kauno 
apskrities Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, 5 komandoje (Žemaičių pl. 33). R
Ekskursijos metu sužinosite apie ugniagesių gelbėtojų darbą, susipažinsite su 
pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
darbų technika. Sužinosite, kaip elgtis kilus gaisrui, apsaugoti save ir kitus.

15 d.

274 Ekskursija į Kauno apskrities Priešgaisrinę gelbėjimo valdybą – 13 val. Kauno 
apskrities Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (I. Kanto g. 1/Nemuno g. 2). R
Ekskursijos metu sužinosite apie ugniagesių gelbėtojų darbą, susipažinsite su 
pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
darbų technika. Sužinosite, kaip elgtis kilus gaisrui, apsaugoti save ir kitus.
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16 d.

275 „Ar vanduo - tik H2O?“ – lekt. Sigitas Tribuišis (UAB „Burbuliukas“) – 12 val. Kauno 
technikos kolegijoje, 230 kab. R
Vanduo – viena sudėtingiausių ir paslaptingiausių medžiagų Žemėje, gyvybės 
pagrindas. Tai pagrindinis veikėjas, kurio dėka organizuojami ir valdomi procesai 
žmogaus organizme. Kokių savybių turi jonizuotas vanduo ir kuo jis gali būti mums 
naudingas?

276 „Darnaus vystymosi problemos Lietuvoje“ – prof. dr. Dalia Štreimikienė – 15 
val. VU Kauno humanitarinio fakulteto J. Jablonskio (4.1.01) aud. R
Seminaro metu prof. D. Štreimikienė perskaitys probleminę paskaitą apie Lietuvos 
darnaus vystymosi problemas ir pakvies seminaro dalyvius diskutuoti apie svarbiausius 
Lietuvos darnaus vystymosi įgyvendinimo aspektus ekonominėje, socialinėje ir 
aplinkosauginėje plotmėje. Seminaro dalyviai galės pareikšti savo nuomonę apie tai, 
kas Lietuvai yra svarbiausia, siekiant darnaus vystymosi ir kokios priemonės turėtų būti 
pirmiausiai įgyvendintos, kad būtų užtikrintas Lietuvos darnus vystymasis.

17 d.

277 „Kelionė į smegenų pasaulį“ – dr. Paulius Čižas – 13 val. LSMU Farmacijos fakulteto 
A009 aud. R 
Standusis diskas – kuo daugiau pastoviosios atminties, tuo geriau. Tai žino kiekvienas iš 
mūsų. Tačiau kas nutinka mūsų smegenų „kompiuteriams“, kad prarandame atmintį? 
Kodėl mūsų smegenys atsisako kaupti informaciją? Kodėl užmirštame draugų vardus 
ir telefonų numerius? Paskaitos metu išgirsite apie atminties formavimąsi smegenyse, 
signalų perdavimą tarp neuronų ir kodėl šis signalo perdavimas kartais sutrinka. Kas 
lemia, kad smegenyse nyksta ryšiai tarp neuronų ir kodėl šios ląstelės žūsta.  Praktinės 
dalies metu susipažinsite su mokslinėje laboratorijoje taikomais tyrimo metodais, 
auginamomis neuronų ląstelėmis bei  pažvelgsite į mikroskopinį smegenų pasaulį.

277 A  „XX a. visuomenės raidos lūžiai: priežastys ir pasekmės“ – prof. dr. Virginija 
Jurėnienė – 16 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto J. Jablonskio (4.1.01) aud. R 
Paskaitos–diskusijos metu bus analizuojami visuomenės raidos lūžiai:
1. XIX a. antrosios pusės - XX a. pradžios – pokyčiai darbo rinkoje, moksle, šeimose, 
valstybių valdymuose.
2. I Pasaulinis karas – visuomenės lūkesčiai ir nusivylimai.
3. Tarpukaris – modernios visuomenės plitimas.
4. 1962 m. pacifistinis, radikalus feministinis ir maskulinistinis judėjimai.
5. Postmodernas? Kas jis ir koks jis?
Kas turėjo didžiausios įtakos visuomenių raidai: ligos, karai, mokslo, technikos pažanga 
ar finansai? Kodėl?
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18 d.

278 „Naujoji ekonomika, ekologija ir „augimo“ krizė“ – prof. dr. Almantas Samalavičius 
(VGTU ir VU) – 12 val. Kauno technikos kolegijoje, 230 kab. R
Modernios ekonomikos propaguotojai šalies gerovę tiesiogiai sieja su bendro vidaus 
produkto, vartojimo, investicijų augimo tempais. Šių tikslų siekimas neatsiejamas nuo 
savęs ir aplinkos sekinimo, taršos, krizių. Taip elgdamiesi, paliekame nusikalstamai 
didelį ekologinį pėdsaką. Kokios galimos ir būtinos alternatyvos šiai pražūtingai 
ideologijai? Atsakymų ieškosime didžiųjų žmonijos išminties tradicijų lobynuose.

278A „Tradiciniai ar postmodernūs visuomenės vaidmenys: nostalgija, realybė, 
perspektyva“ – prof. dr. Virginija Jurėnienė – 16 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto 
11 aud. R
Paskaitoje bus analizuojama ir diskutuojama apie tradicinius ir postmodernius šeimos 
vaidmenis, jų kaitą. Kodėl keičiasi vaidmenys? Ko ilgisi arba kam (ne) pritaria stiprioji 
ir dailioji lytys? Kodėl? Ar reikia auklėti vaikus tradicinių vaidmenų puoselėtojais 
ir saugotojais? Teisinė bazė, reglamentuojanti visuomenės santykius. Visuomenės 
vaidmenys skirtingose Europos ir Azijos kultūrose.

279 Ekskursija į Kauno hidroelektrinę – 13 val. Kauno hidroelektrinėje. R  
Ekskursijos metu susipažinsite su didžiausios atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės Lietuvoje istorija, veikla, technologinėmis galimybėmis ir pagrindiniais 
įrenginiais. Skirta vyresniems nei 12 metų asmenims.
Ekskursijos metu susipažinsite su didžiausios atsinaujinančius išteklius naudojančios 
elektrinės Lietuvoje istorija, veikla, technologinėmis galimybėmis ir pagrindiniais 
įrenginiais. AB „Lietuvos energijos gamyba“ valdoma Kauno hidroelektrinės instaliuota 
galia – 100,8 MW. Kauno hidroelektrinė padeda subalansuoti elektros gamybą ir 
suvartojimą bei išlygina energetikos sistemos netolygumus. Tai viena iš Lietuvos 
energetinės sistemos elektrinių, galinti pradėti autonomiškai veikti, ištikus visuotinei 
sistemos avarijai. Kasmet šioje elektrinėje pagaminama apie 4 proc. Lietuvoje 
suvartojamos elektros energijos. 2013 m. elektrinė pagamino 0,424 TWh elektros 
energijos, arba daugiau kaip 20 proc. visos energijos, šalyje pagamintos naudojant 
atsinaujinančius išteklius. 

19 d.

280 „Ką mums gali atskleisti sergančios ląstelės tyrimas?“ – prof. habil. dr. Dalia 
Pangonytė, lekt. Milda Kuprytė – 12.30 ir 16.30 val. LSMU Patologinės anatomijos 
klinikoje. R
Apsilankysite Žmogaus patologijos muziejuje, įkurtame dar 1922 m., kur įvairių 
ligų ir išorės faktorių sukeltus žmogaus struktūros pokyčius studijuoja medicinos 
studentai. Galėsite pro mikroskopą pamatyti, kaip atrodo serganti žmogaus 
ląstelė! Sužinosite, kada ir kaip galima paimti žmogaus audinius tyrimui, kaip 
juos parengti, kad matytume įvairius ląstelių struktūros ir funkcijos pokyčius, 
kaip dėl to keičiasi žmogaus gydymas. Sužinosite, kuo dažniausiai serga jauni 
žmonės. Įsitikinsite, ar tikrai rūkymas ir alkoholio vartojimas yra tokie žalingi? 
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            10 d.

281 „Šiuolaikinės mechatroninės sistemos“ – doc. dr. Marius Vasylius, doc. dr. Pranas 
Mažeika – 13 val. KU Jūrų technikos fakulteto 118 k. R
Mechaninės sistemos rezonansinių dažnių tyrimas. Aiškinama mechaninės sistemos 
rezonanso pasireiškimo sąlygos, kas įvyksta jo metu ir kaip mechaninės sistemos 
rezonuoja. 
Mechaninės sistemos rezonansinių dažnių tyrimas. Aiškinama mechaninės 
sistemos rezonanso pasireiškimo sąlygos, kas įvyksta jo metu ir kaip mechaninės 
sistemos rezonuoja. Visa tai pademonstruojama specialiu stendu.  Pneumatinių ir 
elektropneumatinių sistemų sudarymas.  Pneumatikos ir elektropneumatikos elementų 
veikimo principai, pneumatinių schemų sudarymas ir išbandymas. Mechatroninės 
gamybinės linijos valdymas.

282 Užsiėmimai simuliatoriuje „Virtualus laivas???“ – kapitonas doc. Ričardas Zažeckis 
ir kapitonas Vytautas Vaišutis – 13 val. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 
navigaciniame treniruoklyje. R
Moksleiviai susipažins su realia jūrinio laivo įranga, jos valdymo galimybėmis, patys 
galės valdyti įvairius laivus sumodeliuotose realiuose plaukiojimo rajonuose.

11 d.

283 Ekskursija į Elektrotechnikos katedros Elektronikos laboratoriją – inž. Audrius 
Knolis – 13 val. KU Jūrų technikos fakulteto 410 kab. R 
KU Elektronikos laboratorijoje klausytojai susipažins su laboratorine įranga, 
laboratoriniais darbais, taip pat Elektrotechnikos katedros studentų robototechnikos 
būrelio pasiekimais. Lankytojai dalyvaus autonominių mini sumo robotų varžybose. 
Taip pat bus pademonstruotas tiesiaeigis švytuojamasis elektros generatorius, 
naudojamas bangų elektrinėse. Su juo pabandysime pagaminti elektros energijos.

284 Parodomieji eksperimentai chemijos ir aplinkos tyrimų laboratorijose – inž. 
Žilvinas Kryževičius, lekt. Rasa Butkutė – 13 val. KU Jūrų technikos fakulteto 203 kab. 
ir laboratorijose. R
KU Technologinių procesų katedros laboratorijose susipažinsite su chemijos ir aplinkos 
tyrimo metodais, laboratorine įranga. Klausytojams bus leista patiems atlikti greitus 
tyrimus su naftos tyrimų įranga, pamatuoti įvairius meteorologinius parametrus, 
aplinkos oro užterštumą, aplinkos triukšmą ir kitus greitus tyrimus, metalų ir ne tik 
metalų kietumą, pamatyti jų mikrostruktūras, atlikti keletą technologinių metalų 
bandymų.

285 Užsiėmimai simuliatoriuje „Virtualus laivas???“ – kapitonas doc. Ričardas Zažeckis 
ir kapitonas Vytautas Vaišutis – 13 val. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 
navigaciniame treniruoklyje. R  
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Moksleiviai susipažins su realia jūrinio laivo įranga, jos valdymo galimybėmis,  patys 
galės  valdyti įvairius laivus sumodeliuotose realiuose plaukiojimo rajonuose.         

12 d.

286 Ekskursija į Informacinių sistemų inžinerijos laboratoriją – dr. Jurij Tekutov,  dokt. 
Tomas Eglynas – 13 val. KU Jūrų technikos fakulteto 133 kab. R
KU Informacinių sistemų inžinerijos laboratorijoje klausytojai susipažins su Informatikos 
inžinerijos katedroje studentų vykdomu projektu „Traukinys“. Jo tikslas – sukurti 
analogų neturintį stendą, kuriame traukiniai važiuoja pagal realias traukinių eismo 
taisykles. Tai studentų sukurtas stendas, imituojantis traukinių eismo sąlygas. Nemažai 
šio stendo detalių sukurtos, naudojant 3D spausdinimo technologiją. Smalsiausieji 
galės patys išbandyti projektavimo bei trimačio spausdinimo procesą, naudojant 3D 
spausdintuvą. Taip pat valdyti stendą su išmaniuoju telefonu.

15 d.

287 „Energijos gamybos istorija Klaipėdoje: 85 evoliucijos metai“ – 13 val. ekskursija į 
AB „Klaipėdos energija”. R
AB „Klaipėdos energija“ daugelį metų organizuoja nemokamas pažintines ekskursijas 
po bendrovės elektrinę. Ekskursijos metu moksleiviai supažindinami su elektros 
bei šilumos gamybos technologijomis, procesais bei ilgamete „Klaipėdos energijos“ 
istorija.

16 d.

288 Ekskursija į Lietuvos Jūrų muziejų – dr. Brigita Kreivinienė, dr. Valdas Rimkus – 11 
val. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume. R
Klaipėdos universiteto socialinio darbo katedros dėstytojai pristatys socialinio 
darbo ištakas ir specifiką. Bus apžvelgiamos įvairios socialinio darbo veiklos sritys, 
profesionalios pagalbos sunkumus patiriančiam žmogui suteikimo svarba. Kaip viena 
iš netradicinių pagalbos žmogui sričių pristatoma delfinų terapija.  Soc. mokslų daktarė 
Brigita Kreivinienė atskleis moksleiviams delfinų terapijos paslaptis, pristatys mokslinį 
darbą, nagrinėjantį bendravimo su delfinais poveikį ne tik vaikui, bet ir visai jo šeimai, 
pasidalins unikaliomis patirtimis dirbant su delfinais, parodys bendravimo su delfinais 
ypatumus.

289 Užsiėmimai simuliatoriuje „Virtualus laivas???“ – kapitonas doc. Ričardas Zažeckis 
ir kapitonas Vytautas Vaišutis – 13 val. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 
navigaciniame treniruoklyje. R
Moksleiviai susipažins su realia jūrinio laivo įranga, jos valdymo galimybėmis,  patys 
galės  valdyti įvairius laivus sumodeliuotose realiuose plaukiojimo rajonuose.
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17 d.

290 „Energijos gamybos istorija Klaipėdoje: 85 evoliucijos metai“ – 13 val. Ekskursija 
AB „Klaipėdos energija”. R
AB „Klaipėdos energija“ daugelį metų organizuoja nemokamas pažintines ekskursijas 
po bendrovės elektrinę. Ekskursijos metu moksleiviai supažindinami su elektros 
bei šilumos gamybos technologijomis, procesais bei ilgamete „Klaipėdos energijos“ 
istorija.

18 d.

291 Užsiėmimai simuliatoriuje „Virtualus laivas???“ – kapitonas doc. Ričardas 
Zažeckis ir kapitonas Vytautas Vaišutis – 13 val. Lietuvos aukštosios jūreivystės mo-
kyklos navigaciniame treniruoklyje. R
Moksleiviai susipažins su realia jūrinio laivo įranga, jos valdymo galimybėmis,  
patys galės  valdyti įvairius laivus sumodeliuotose realiuose plaukiojimo rajonuose. 

PROGRAMA ŠIAULIUOSE

10 d.

292 „Invaziniai organizmai“ – lekt. Rita Šulskienė – 12 val. Šiaulių universiteto 
Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto 208 aud. R  
Ar pažįsti įsibrovėlius į mūsų aplinką? Invazinių organizmų daroma žala gamtai. 
Susipažinimas su Lietuvos invaziniais augalais herbariumuose, jų vaisių atpažinimas.

293 „Matematinės snaigės - fraktalai“ – dr. Neringa Klovienė – 13 val. Šiaulių 
universiteto IMESI, 107 aud. R
Probleminės paskaitos metu klausytojai susipažins su vienais gražiausių matematikos 
objektų – fraktalais, sužinos, kad daugybę fraktalinių darinių galime rasti realiame 
gyvenime. Vienas jų – snaigės. Lektorė pademonstruos, kaip kuriami fraktalai, įvairius 
fraktalų algoritmus, papasakos apie Kocho snaiges, apskaičiuos jų parametrus. 
Dalyviai, naudodami šablonus, patys bandys sukurti fraktalą.

294 „Šokolado paslaptys“ – RŪTOS šokolado muziejaus vadovė Odeta Kirnienė, UAB 
RŪTA vyr. technologė Danguolė Tamošiūnienė – 15 val. RŪTOS šokolado muziejuje. R
Renginio dalyviai susipažins su šokolado gamybos istorija, susitiks su technologu, 
stebės gamybos procesą, sužinos įvairių šokolado paslapčių, degustuos ir vertins 
šokoladą.

11 d.

295 Ekskursija į Šiaulių apskrities Priešgaisrinę gelbėjimo valdybą – Šiaulių APGV 3-ios 
komandos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Mečislovas Jurys, 
Šiaulių APGV VPPS vyriausiasis specialistas, vidaus tarnybos majoras Gintaras Zonis 
– 10 val. Šiaulių apskrities Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, 3-oje komandoje. R
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Ekskursijos metu sužinosite apie ugniagesių gelbėtojų darbą, susipažinsite su 
pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
darbų technika. Sužinosite, kaip elgtis kilus gaisrui, apsaugoti save ir kitus, aplankysite 
Senovinių gaisrinių automobilių muziejų.

296 „Meteorologinių stebėjimų ypatumai bei prietaisų veikimo principai“ – dr. Aurelija 
Malciūtė – 10 ir 13 val. ekskursija LHMT Šiaulių meteorologijos stotyje. R
Pagrindinė meteorologijos stočių funkcija - vykdyti atmosferos reiškinių stebėjimus, 
fiksuoti įvairius meteorologinius rodiklius, o susistemintą ir tarptautiniais kodais 
užšifruotą meteorologinio pobūdžio informaciją perduoti Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybai. Šie duomenys patenka ir į pasaulinius meteorologijos bei aviacijos centrus. 
Be meteorologinių stebėjimų Šiaulių meteorologijos stotyje yra fiksuojami augalų 
sezoninės raidos rodikliai, įvairioms institucijoms bei gyventojams rengiamos 
hidrometeorologinės pažymos, organizuojamos ekskursijos. Ekskursijos metu galėsite 
išsamiau susipažinti su meteorologijos stoties veikla, stebėjimų principais bei modernia 
matavimų įranga.

12 d.

297 Ekskursija į Šiaulių apskrities Priešgaisrinę gelbėjimo valdybą – Šiaulių APGV 3-ios 
komandos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Mečislovas Jurys, 
Šiaulių APGV VPPS vyriausiasis specialistas, vidaus tarnybos majoras Gintaras Zonis 
– 10 val. Šiaulių apskrities Priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, 3-oje komandoje. R
Ekskursijos metu sužinosite apie ugniagesių gelbėtojų darbą, susipažinsite su 
pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
darbų technika. Sužinosite, kaip elgtis kilus gaisrui, apsaugoti save ir kitus, aplankysite 
Senovinių gaisrinių automobilių muziejų.

298 „Meteorologinių stebėjimų ypatumai bei prietaisų veikimo principai“ – dr. Aurelija 
Malciūtė – 10 ir 13 val. ekskursija LHMT Šiaulių meteorologijos stotyje. R
Pagrindinė meteorologijos stočių funkcija - vykdyti atmosferos reiškinių stebėjimus, 
fiksuoti įvairius meteorologinius rodiklius, o susistemintą ir tarptautiniais kodais 
užšifruotą meteorologinio pobūdžio informaciją perduoti Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybai. Šie duomenys patenka ir į pasaulinius meteorologijos bei aviacijos centrus. 
Be meteorologinių stebėjimų Šiaulių meteorologijos stotyje yra fiksuojami augalų 
sezoninės raidos rodikliai, įvairioms institucijoms bei gyventojams rengiamos 
hidrometeorologinės pažymos, organizuojamos ekskursijos. Ekskursijos metu galėsite 
išsamiau susipažinti su meteorologijos stoties veikla, stebėjimų principais bei modernia 
matavimų įranga.

299 Seminaras „Sėklelės kelionė“ – dendrologas Vaidas Juknevičius – 13, 14 ir 15 
val. Šiaulių universiteto Botanikos sode. R 
Seminaro metu pasakojama apie augalo augimą nuo sėklos, supažindinama su sėklos, 
daigo, augalo stadijoms būdingais akcentais. Seminaro dalyviai pamatys sėklos 
vystymąsi nuo žiedo, vaisiaus iki subrendusių sėklų.

300 Edukacinis užsiėmimas „Augalų dėlionė“ – jaun. moksl. darb. Roberta Dubosaitė-
Lepeškevičė – 13, 14 ir 15 val. Šiaulių universiteto Botanikos sode. R 
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Savarankiškai iš mažų detalių dėliodami augalų paveikslėlius, dalyviai išmoks atpažinti 
augalus, greičiau įsiminti jų pavadinimus.

301 Simuliacinis žaidimas „Augalų detektyvas“ – kraštovaizdžio architektas Karolis 
Grušas – 13, 14 ir 15 val. Šiaulių universiteto Botanikos sode. R 
Aktyvus edukacinis žaidimas, kurio metu dalyviams pagal pateiktas šifruotas nuorodas 
reikės rasti dingusį augalą. Žaidimo metu dalyviai praplės žinias apie augalų fiziologiją, 
dauginimąsi ir kitas savybes.

15 d.

302 „Klimatas ir augalai“ – dr. Laura Šukienė – 13 ir 14 val. Šiaulių universiteto 
Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto 208 aud. R
Susitikimo metu bus atskleistas inovatyvus požiūris į santykį tarp klimato ir augalų. 
Apžvelgsime keletą iki šiol dar mažai kam žinomų aspektų.

16 d.

303 „Apie karjerą paprastai“ – prof. dr. Arūnas Bukantis, LHMT klimatologijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Donatas Valiukas ir specialistas Justinas Kilpys, moderatorė 
Lina Venslovaitė – 13.45 val. Didždvario gimnazijoje. R
Susitikime-diskusijoje bus aptarta meteorologo karjera, supažindinta su šios profesijos 
studijų, darbo galimybėmis. Dalyviai sužinos, kokia svarbi ir aktuali meteorologo 
profesija šiuo metu, kai pasaulyje tiek daug dėmesio skiriama klimato kaitos 
problemoms.

304 „Meteorologinių stebėjimų ypatumai bei prietaisų veikimo principai“ – dr. 
Audronė Galvonaitė, dr. Aurelija Malciūtė – 14 val. Ekskursija mokytojams LHMT 
Šiaulių meteorologijos stotyje. R
Pagrindinė meteorologijos stočių funkcija yra vykdyti atmosferos reiškinių stebėjimus, 
fiksuoti įvairius meteorologinius rodiklius bei susistemintą ir tarptautiniais 
kodais užšifruotą meteorologinio pobūdžio informaciją perduoti Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybai. Šie duomenys patenka ir į pasaulinius meteorologijos 
bei aviacijos centrus. Be meteorologinių stebėjimų Šiaulių meteorologijos stotyje yra 
fiksuojami augalų sezoninės raidos rodikliai, įvairioms institucijoms bei gyventojams 
rengiamos hidrometeorologinės pažymos, organizuojamos ekskursijos. Ekskursijos 
metu išsamiau susipažinsite su meteorologijos stoties veikla, stebėjimų principais bei 
modernia matavimų įranga.

18 d.

305 „Žiedadulkės – klimato pėdsakai“ – dr. Martynas Kazlauskas, labor. Austė 
Noreikaitė-Merkelienė – 12, 13 ir 14 val. Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos 
mokslų fakulteto 208 aud. R
Demonstracija (aktyvi veikla) yra paskaitos „Klimatas ir augalai“ tęsinys. Jos metu 
pristatomi dabartinės ir ankstesnės augalijos žiedadulkių mėginių surinkimo, 
apdorojimo ir vertinimo būdai. Dalyviai susipažins su Šiaulių universiteto mokslininkų 
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atliekamais aerobiologiniais tyrimais, dalyvaus konkurse, mėgindami atpažinti Lietuvos 
floros žiedadulkes. Bus pademonstruoti pelkės ir ežero nuosėdų gręžiniai, paaiškinta, 
ką galima spręsti apie klimato kaitą per pastaruosius 14000 m. apžiūrint nuosėdų 
stulpelį. Susirinkusieji matys nuosėdų mėginius įvairiuose žiedadulkių išskyrimo iš 
jų etapuose ant stalo ir šių mėginių vaizdą pro mikroskopą. Lankytojai gaus užduotį: 
pagal žiedadulkių spektrą priskirti juos atitinkamam klimato kaitos poledynmečiu 
laikotarpiui.

306 „Daiktai atgimsta“ – instaliacijos iš antrinių žaliavų – lekt. Lina Giedrimienė – 13 – 
15 val. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto II korpuso hole.
Kviečiame į kūrybines dirbtuves, kurių metu sukursime instaliacijas iš panaudotų 
daiktų, kalbėsime apie mūsų socialiai atsakingą elgseną ir gamtos tausojimą.

307 Edukacinis žaidimas „Aš ir pasaulis“ – Asta Klimienė, Vilhelmina Lukavičienė – 13, 
14 ir 15 val. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete, 312 aud. R 
Žaidimo metu dalyviai, imitacinėje ekosistemoje pakeitę vieną elementą kitu ar jį 
panaikinę, „prognozuos“ ateitį. Dalyviai susipažins su vandens, miško, pievos ir kitomis 
ekosistemomis.

308 „Paauglio sveikos gyvensenos akademija“ – doc. dr. Daiva Mockevičienė, lekt. 
Agnė Savenkovienė, asist. Ilona Dobrovolskytė – 13 ir 15 val. Šiaulių universiteto 
Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete 223 kab. ir 226 kab. R
Paskaita apie sveikos gyvensenos ir kūno įvaizdžio formavimą. Paauglių laikysenos 
ir stuburo mobilumo įvertinimas su ZEBRIS CM10 WinSpine Pointer diagnostine 
įranga. Paauglių liemens raumenų jėgos įvertinimas su Back-check diagnostine įranga. 
Praktinis užsiėmimas: saugūs fiziniai pratimai.

PROGRAMA PANEVĖŽYJE

10 d.

309 „Elektroniniai nusikaltimai“ – lekt. Audrius Valinskas – 12.50 val. Panevėžio 
kolegijoje. R
Neįsivaizduojame dienos be kompiuterio ar išmaniojo telefono. Bet ar žinome, kad 
mūsų elektroniniai įrenginiai ir juose esanti tik mums svarbi informacija bet kurią 
akimirką gali būti atskleista ar net sunaikinta? Kuo daugiau žinosime apie riziką ir 
apsisaugojimo būdus, tuo naudingesnis mums bus skaitmeninis gyvenimas. Paskaitos 
metu pristatysime elektroninių nusikaltimų tipus ir būdus bei prevencijos priemones, 
padėsiančias išvengti įsilaužimo į elektroninius ir išmaniuosius įrenginius.

310 Karjeros valdymo praktinis užsiėmimas – lekt. Zita Gebežienė – 12.50 
val. Panevėžio kolegijoje. R
Nežinai kuo nori būti ateityje? Manai, kad nieko nemoki ar tau niekas nepatinka? 
Ateik į karjeros valdymo praktinį užsiėmimą, kurio metu pažinsi save, išryškinant tavo 
stipriąsias ir silpnąsias puses. Įvairių testų, žaidimų, individualių užduočių, diskusijų 
dėka atskleisi savo gebėjimus ir pomėgius, kurie ateityje tau padės pasirinkti profesiją 
bei realizuoti save profesinėje veikloje.
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11 d.

311 „Burnos higiena“ – lekt. Rima Adomaitienė – 12.50 val. Panevėžio kolegijoje. R 
Teorinis ir praktinis užsiėmimas. Teorinio užsiėmimo metu klausytojai supažindinami 
su dantų anatomija, dantų funkcija. Kalbama apie burnos sveikatą bei mitybos įtaką 
dantų būklei. Praktinio užsiėmimo metu mokoma taisyklingai valytis dantis, nustatoma 
burnos sveikatos būklė, teikiami patarimai, kaip užtikrinti sveikus dantis ir burnos 
higieną.
 
312 „Automatikos programavimas“ – lekt. Gediminas Bačkys ir Vilius Stankevičius – 
12.50 val. Panevėžio kolegijoje. R
Paskaitos metu atliekamos dvi praktinės užduotys: mokoma sudaryti elektros grandinę 
modeliavimo programoje bei užprogramuoti virtualų vartų/garažų įrenginį, naudojant 
simuliacinę programą su vizualizacija.

12 d.

313 Svečiuose - „Mobilioji bioklasė“ – 11 val. Panevėžio Vytauto Žemkalnio 
gimnazijoje. R
„Mobilioji bioklasė“ – pirmoji šalyje mobili biomokslų laboratorija, šalies moksleivius 
supažindinanti su biomokslų laimėjimais. „Mobilioji bioklasė“ leis moksleiviams bent 
trumpam tapti tyrėjais. Jie ne tik išbandys tikrus mokslinius prietaisus, bet ir patys 
atliks modernius biomokslų eksperimentus, kurie atskleidžia, kas yra DNR. „Mobilioji 
bioklasė“ aprūpinta modernia, daugiau kaip 130 tūkst. litų vertės „Thermo Fisher 
Scientific Baltics“ moksline įranga. Padedami universiteto studentų, moksleiviai su 
ja patys atliks pažintinius eksperimentus, susipažins su mokslininkų darbo specifika. 
Edukacinę programą taip pat sudarys mokslo populiarinimo paskaitos, mokymai ir 
diskusijos. „Mobiliosios bioklasės“ projektą įgyvendina Vilniaus universitetas kartu 
su bendrove „Thermo Fisher Scientific“ - didžiausia pasaulio bendrove, siūlančia 
produktus ir paslaugas mokslui.

314 „Verslumo ringas“ – KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas – doc. dr. Lina 
Kazokienė, prof. dr. Daiva Žostautienė, doc. dr. Brigita Stanikūnienė, doc. dr. Renata 
Žvirelienė, doc. dr. Diana Lipinskienė, dr. Jūratė Baltušnikienė – 16 – 19 val. Prekybos 
ir pramogų centre Babilonas II. R 
Tau netrūksta energijos, ryžto ir kūrybiškumo? Azartas ir veržlumas liejasi per kraštus? 
Tavo ateities vizija – nuosavas verslas? Jei bent į vieną klausimą atsakei teigiamai 
– renginys „Verslumo ringas“ – kaip tik tau. Suburk 3-4 narių komandą ir dalyvauk 
nuotaikingame renginyje, kur komandos varžysis, atlikdamos verslumo kompetencijas 
ir įgūdžius atskleidžiančias užduotis. Nereikia jokio išankstinio pasiruošimo, tačiau 
gera nuotaika ir patogi apranga privaloma. Greičiausiai ir sumaniausiai atlikusi 
užduotis komanda bus apdovanota šauniu prizu. Paguodos prizai neleis liūdėti ir 
kitoms komandoms.
Registracijos paraišką su komandos pavadinimu ir kapitono vardu, pavarde siųskite 
elektroniniu paštu - ptvf.evk@ktu.lt.
Jeigu neturite komandos, tiesiog užsiregistruokite, ateikite į renginio vietą ir būsite 
priskirti prie KTU komandos. Registruokitės! Nuotykiai laukia!
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315 Į fizikinių reiškinių MUGĘ kviečia KTU Panevėžio technologijų ir verslo 
fakultetas – doc. dr. Arūnas Tautkus, doc. dr. Jonas Valickas, doc. dr. Aurimas 
Česnulevičius, doc. dr. Danas Garuckas, lekt. Lina Vyšniauskienė, lekt. Danguolė 
Striukienė, laboratorijų centro vadovas Remigijus Kaliasas – 13 – 16 val. Prekybos ir 
pramogų centre Babilonas II.
Jeigu tu neabejingas pažinimo pasauliui ir mokslas tau prie širdies, šis renginys kaip tik 
tau. Čia bus aiškiai ir suprantamai demonstruojami fizikiniai ir technologiniai reiškiniai. 
Susipažinsite su atsinaujinančiais energijos šaltiniais: vandeniu ir saule. Galėsite iš 
šalies save stebėti ir nusifotografuoti termovizoriumi. Suprasite, kokį poveikį daro 
aplink mus esantis oras. Galėsite patys susikurti žaibą. Pažvelgsite į mikroskopijos 
pasaulį. Išmatuosite savo skleidžiamą triukšmą, vibracijas bei vėjo greitį. Be to, 
galėsite išbandyti rankos stiprumą su magnetu, miklumą su labirintu bei patikrinti savo 
reakcijos greitį. Mikliausių ir stipriausių laukia puikios dovanėlės. Ateikite ir prisilieskite 
prie neišsenkančio mokslo pasaulio. 

13 d.

316 „Robotika Babilone“ - KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas – prof. dr. 
Vytenis Sinkevičius, dokt. Olga Fiodorova – 11 – 17 val. Prekybos ir pramogų centre 
Babilonas II.
Ar nori pabandyti valdyti robotą arba jį sukonstruoti ir užprogramuoti? Jei taip - ateik 
į renginį „Robotika Babilone“, kur bus demonstruojami įvairūs robotai: Humonoidas 
robotas, galintis atlikti linksmus mankštos pratimus ant stalo; robotas „Avataras“ - 
valdomas kompiuteriu ir perduodantis į kompiuterį kamera matomą vaizdą; Spalvas 
aptinkantis robotas, kuris atpažįsta cilindrą pagal spalvą, privažiavęs jį paima ir 
parveža į starto poziciją (toks matantis spalvas išrankus robotas); BoeBot mobilusis 
robotas, atkakliai ir tiksliai sekantis juodą liniją. Taip pat bus demonstruojami LEGO 
NXT robotų komplektai, skirti vaikams konstruoti robotus ir juos programuoti bei LEGO 
mažiesiems, kur mažesni vaikai galės surinkti judančius projektus ir kompiuteriais juos 
užprogramuoti.

16 d.

317 „Valgymo sutrikimai“ – lekt. Ramunė Palinauskienė – 12.50 val. Panevėžio 
kolegijoje. R
Šiandien daugėja valgymo sutrikimų turinčių vaikų ir paauglių. Paskaitos metu bus 
kalbama apie valgymo sutrikimų tipus bei jų gydymą ir prevenciją.

318 „Kūno dizainas“ – lekt. Dainius Mikšys – 12.50 val. Panevėžio kolegijoje. R
Paskaitos metu demonstruojamos fitneso naujovės, pratimai ant funkcinių treniruoklių 
(TRX), gimnastikos kamuolių, nestabilių platformų, kurie ypač padeda sumažinti 
kūno masę. Naudojant segmentines kūno kompozicijos svarstykles, palyginamas 
metabolinis ir biologinis žmogaus amžius, nustatomas kūno masės indeksas, raumenų 
ir riebalų santykis.  
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17 d.

319 „Iš ko statomi pastatai“ – lekt. Donatas Aviža – 12.50 val. Panevėžio kolegijoje. R
Ar girdėjote pasaką apie tris paršiukus ir jų pastangas pasistatyti namą? Ar žinote kur 
yra aukščiausias pasaulio pastatas? Ar įsivaizduojate, per kiek laiko galima pastatyti 
namą? 
Ar girdėjote pasaką apie tris paršiukus ir jų pastangas pasistatyti namą? O ar žinote 
kur yra aukščiausias pasaulio pastatas? Ar įsivaizduojate, per kiek laiko greičiausiai 
galima pastatyti namą? Jei jums tai įdomu, atvykite į šią paskaitą ir pasinerkite į įdomų 
statybų pasaulį.

320 „Darbas praktinio mokymo firmoje“ – lekt. A. Samuilova – 12.50 val. Panevėžio 
kolegijoje. R
Svajoji būti vadovu? O gal vadovauti buhalterijos ar personalo skyriui? Norėtum 
vadovauti firmos pirkimų ar marketingo skyriui? Jei taip, kviečiame ateiti į praktinio 
mokymo firmą ir tapti vieno skyriaus vadovu.

321 „Iš kur atsiranda šiluma?“ – Daiva Paulauskienė – 12.30 val. – ekskursija AB 
„Panevėžio energija“. R
Ekskursija į AB „Panevėžio energija“ ir Panevėžio elektrinę Ar žinote, kas yra šiluma? Iš 
kur ji „atkeliauja“ į mūsų būstus? Kas yra centralizuotas šilumos tiekimas? Kur ir kaip 
gaminama elektros energija? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus sužinosite, apsilankę 
vienoje moderniausių elektrinių šalyje, kur gaminama šiluma ir elektros energija. Ši 
ekskursija kiekvienam moksleiviui suteiks ne tik technikos, ekologijos, fizikos mokslo 
žinių, bet ir atskleis šiam darbui reikalingas profesijas.

18 d.

322 „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“ – asist. Donatas Pelenis – 12.50 val. Panevėžio 
kolegijoje. R
Ar žinai, kad saulė ir vėjas gali būti mūsų pagalbininkai? Sužinok apie saulės, 
vėjo, šilumos siurblio pritaikymo galimybes buityje. Paskaitoje sužinosite apie 
atsinaujinančių energijos šaltinių sistemų veikimo principus ir galėsite jų dėka išgauti 
elektros ir šilumos energiją.

323 „Priklausomybės“ – lekt. Ramunė Palinauskienė – 12.50 val. Panevėžio 
kolegijoje. R
Diskutuojama apie įvairias priklausomybes psichoaktyvioms medžiagoms: narkotikams, 
alkoholiui, rūkymui. Aptariamos ir kitos XXI a. priklausomybės azartiniams lošimams 
ir kompiuteriams.

19 d.

324 „Kodėl nereikia bijoti fizikos studijų Kolegijoje?“ – lekt. Rima Stelčiūnienė – 12.50 
val. Panevėžio kolegijoje. R
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Paskaitos metu paprastai ir įtikinamai paaiškinamas fizikos pritaikymas kasdieniame 
gyvenime: buityje, transporte, kompiuteryje ir t.t. Supažindinama su virtualiomis 
programomis, kurių dėka galima tobulinti fizikinius gebėjimus ir savarankiškai mokytis.

325 „Kūno dizainas“ – lekt. Dainius Mikšys – 12.50 val. Panevėžio kolegijoje. R
Paskaitos metu demonstruojamos fitneso naujovės, pratimai ant funkcinių treniruoklių 
(TRX), gimnastikos kamuolių, nestabilių platformų, kurie ypač padeda sumažinti kūno 
masę. Naudojant segmentines kūno kompozicijos svarstykles palyginamas metabolinis 
ir biologinis žmogaus amžius, nustatomas kūno masės indeksas, raumenų ir riebalų 
santykis.

PROGRAMA DRUSKININKUOSE

13 d.

326 Ekskursija į natūralaus mineralinio vandens „Akvilė“ gamybos liniją – gamybos 
direktorius Jonas Milius – 13 val. Neravų g. 100, Viečiūnų k. Druskininkų raj. R

Festivalio programa mokyklose

VILNIUS

11 d.

327 „Kas danguje gyvena“ – lekt. Saulius Lovčikas – 10 val. Žėručio pradinėje mokykloje.
Į dangų žiūrime visi – ir suaugusieji, ir vaikai. Ir vairuotojai, ir pardavėjos, ir 
astronomai. Kiekvienas mato dangų ir jo reiškinius savaip. Kas gi vyksta danguje iš 
tikrųjų? Paskaitoje aptarsime, kokius reiškinius galime jame matyti, kaip žmonės juos 
aiškina nuo senovės iki dabar, ką apie dienos ir nakties danguje stebimus vyksmus 
sako šiandieniniai astronomai. Kaip debesys virsta ateivių laivais? Kaip vyksta Saulės 
ir Mėnulio užtemimai? Kaip gimsta ir miršta žvaigždės? Kuo naudingi teleskopai ir 
kosminiai palydovai?

328 „Ar dangus iš tikrųjų dengia žemę?“ – lekt. Saulius Lovčikas – 13 val. Mykolo 
Biržiškos gimnazijoje.
Dangus kaip dangtis dengia Žemę. O Žemėje gyvenantis žmogus visada stengėsi įminti 
mįslę - kas gi tai yra? Per daugybę amžių susiklostė įvairūs aiškinimai - vieniems tai 
kietas permatomas, kitiems - akmeninis skliautas, už kurio prasideda anapusinis 
pasaulis. Stengdamiesi išlikti ir atidžiai stebėdami aplinką, žmonės pastebėjo, jog 
viskas gamtoje kinta ir tuo pat metu nuolat pasikartoja. Metų laikai, gyvūnų ir augalų 
gyvenimo ciklai. Žemę dengiantis dangus - ne išimtis. Jame nuolat kažkas vyksta, ir tas 
„kažkas” nebūdavo iš pirmo žvilgsnio suprantami reiškiniai. Jiems reikėdavo sugalvoti 

FESTIVALIO PROGRAMA
DRUSKININKUOSE



70

tinkamus, visiems priimtinus paaiškinimus. Taip kaupėsi ir formavosi žinija - tuometis 
supratimas apie supantį pasaulį, jo vyksmus ir jų sąsajas.
Įvairiais laikmečiais danguje vykę reiškiniai turėdavo savitus paaiškinimus. Tai ir 
raganos ant šluotų, ir ugnį spjaudantys drakonai, ir angelai. Šiandieninis žmogus 
pasaulį ir jo reiškinius priima ne tik pagal iš senovės ateinančius mitinio mąstymo 
pavyzdžius, bet aiškina pasaulį mokslo kalba. Danguje vykstantiems procesams bando 
rasti paaiškinimus, remdamasis įvairių kartų mokslininkų atrastais dėsningumais. Taip 
formuojasi mokslinė pasaulėžiūra. Besmalsaujant apie dangaus reiškinių įvairovę, 
jų kilmę, gimė astronomijos mokslas, dangaus reiškinius aiškinantis mokslo kalba. 
Atsiradus teleskopams, mūsų akims atsivėrė neišsemiami dangaus lobiai - žvaigždės, 
jų spiečiai, įvairūs ūkai, galaktikos. Kaip visa tai bando aprėpti ir aiškinti šiuolaikinis 
žmogus?
             
329 „Nobelio premija įvertinti atradimai: ką jie duoda visuomenei?“ – habil. dr. Juozas 
Vaitkus –13.25 val. Žemynos gimnazijoje.
Nobelio premijomis įvertinami mokslo atradimai. Daugelis jų ne tik praturtina mūsų 
supratimą apie pasaulį, bet ir leidžia sukurti naujas technologijas, naudojamas įvairiose 
kasdienio gyvenimo srityse. Daugelis jų tokie įprasti, kad net nebeprisimename, 
jog tai Nobelio premija įvertintų atradimų pasekmė (pvz., Rentgeno spinduliai, 
radioaktyvumas). Tačiau yra taikymų, sukurtų tobulinant techniką, būtiną moksliniams 
tyrimams. Pavyzdžiui, tobulinant radioastronomijai skirtą įrangą, sukurta Wi-Fi 
technologija; didelių energijų fizikiniams eksperimentams buvo sukurta „www“, 
tapusi interneto bazine technologija. Kai kurios atrastos medžiagų tokios reikšmingos, 
kad svarbiausi jų tyrinėtojai ar atradusieji jų unikalias savybes tapo Nobelio premijų 
laureatais. Tai puslaidininkių, anglies darinių, metalinių bei puslaidininkių nanosluoksnių 
tyrėjai, kurių dėka daugelio mokslininkų ir inžinierių sukurti įtaisai pakeitė mūsų buitį 
ir civilizaciją. Visa tai pateikiama paskaitoje iliustruojant pavyzdžiais, kas jau sukurta 
ir ką galima dar būtų pasiekti, panaudojant aukščiausią įvertinimą gavusius mokslo 
pasiekimus.

 15 d.

330 „Šiuolaikinis metro. Kokį pasirinkti Vilniui?“ – dokt. Paulius Grigaliūnas – 12 
val. Simono Daukanto gimnazijoje.
Išsiaiškinsime, kaip įvairių sričių mokslo naujovės pakeitė požeminio susisiekimo 
sistemas, kaip pakito saugumas, greitis, patogumas. Vizualiai pamatysime, 
kokias technologines priemones naudojant, įrengiami metro tuneliai po tankiai 
apstatytomis didelių miestų centrinėmis dalimis, kaip įrengiamos stotys siaurose 
gatvėse. Susipažinsime su šiuo metu vykdomu „Doha Metro“ (Kataras) projektu bei 
pasivaikščiosime baigiamo įgyvendinti projekto „Budapest metro 4“ (Vengrija) tuneliais. 
Pagrindinis paskaitos tikslas - suvokti pilną metro sistemos modelį, sudėtingumą bei 
praverti duris, kurios paprastai paprastiems keleiviams neprasiveria.

16 d.

331 „Bepiločių orlaivių panaudojimo Lietuvoje tyrimai“ – doc. dr. Domantas Bručas – 
12 val. Salininkų gimnazijoje.
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Bepiločiai orlaiviai vis labiau populiarėja pasaulyje ne tik karinėje bet ir civilinėje sferoje. 
Jau dabar akivaizdu, kad tokių orlaivių panaudojimo galimybės yra praktiškai neribotos. 
Ateityje jie leis daug pigiau ir efektyviau atlikti darbus, kuriuos vykdo pilotuojamieji 
orlaiviai, taip pat vykdyti visiškai naujas užduotis. Nors pasaulyje bepiločiai orlaiviai 
plačiai kuriami ir taikomi, Lietuvoje tai vis dar yra naujovė. Pristatyme apžvelgsime 
bepiločių orlaivių vystymosi kryptis pasaulyje bei būklę Lietuvoje.

17 d.

332 „Naujosios modernios maisto gamybos technologijos ir jų įtaka mitybos 
visavertiškumui“ – prof. dr. Rimantas Stukas – 12 val. Antakalnio gimnazijoje.
Esminiai sveikos mitybos principai ir rekomendacijos. Naujųjų maisto gamybos 
technologijų vaidmuo mitybos visavertiškumui. Ar maisto produktas visada toks, kokį 
mes matome ir įsivaizduojame? Ar galime išlikti sveiki ir darbingi valgydami tik tai, kas 
skanu? Kokias grėsmės slepia graži maisto pakuotė? Ar visada skaitome, kas parašyta 
maisto etiketėje ir ar visada suprantame, kas ten parašyta? Kodėl mūsų mityba 
nesveika? Ką daryti, kad suvoktume, jog mityba - sveikatos pagrindas?

333 „Kaip ir kodėl skystieji kristalai įsiveržė į šiuolaikines technologijas“ – dr. Loreta 
Rastenienė – 13.30 val. Žvėryno gimnazijoje.
Į kasdienybę veržiasi skystieji kristalai. Elektroninių laikrodžių, skaičiavimo mašinėlių, 
kompiuterių ir televizorių ekranai - įrenginiai, veikiantys skystųjų kristalų pagrindu. 
Šios medžiagos savo savybėmis ir taikymu yra unikalios, atlieka svarbų vaidmenį 
šiuolaikinėse technologijose. Kokia šių kristalų atradimo istorija? Kokiomis fizikinėmis 
savybėmis jie pasižymi? Kuo žavus skystųjų kristalų optinis pasaulis?

KAUNAS

17 d.

334 „CERN - Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija - mistika ir tikrovė“ –  
lekt. fizikos mokytoja - ekspertė Rigonda Skorulskienė – 11 val. Santaros gimnazijoje.
Kokie tyrimai vykdomi CERN‘e (pranc. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, 
liet. Europos branduolinių tyrimų taryba)? Kam skirtas ir kaip atrodo Didžiausias ir 
brangiausias žmonijos sukurtas fizikos prietaisas LHC (angl. Large Hadron Collider) - 
Didysis Hadronų Greitintuvas? Kur gimsta antimedžiaga? Už ką P. Higsui ir F. Englertui 
2013 m. paskirta fizikos Nobelio premija? Kaip atrodo fizikos Nobelio premijos laureato 
S.Tingo darbo vieta, jo eilinė darbo diena? Atsakymus į šiuos ir panašius klausimus 
išgirsite paskaitos metu.

335 „Mažais žingsneliais judame į priekį: nuo DNR atsiradimo iki žmogaus genomo 
nuskaitymo“ – lekt. Viktorija Žepnickaitė – 13 val. Varpo gimnazijoje.
DNR molekulė – pagrindinė informaciją perduodanti organizmų dalis, tačiau ar 
visada taip buvo? Kas nulėmė jos atsiradimą ir paplitimą po visą pasaulį? Į šiuos ir 
kitus klausimus nuo seno bando atsakyti pasaulio mokslininkai. Manoma, kad visi 
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atsakymai slypi DNR sekoje. Šiuolaikiniai biotechnologijų laimėjimai per kelias dienas 
leidžia nustatyti bet tokio organizmo genų seką, tačiau iškoduoti informaciją trunka 
ne vienerius metus. Žmogaus genomo seka jau nuskaityta ir mes mažais žingsneliais 
judame į priekį, vis geriau suvokdami, kas joje slypi.

18 d.

336 „Kaip ištirti žvaigždę?“ – doc. dr. Romualda Lazauskaitė – 14 val. Jėzuitų 
gimnazijoje. 
Danguje daugybė žvaigždžių, o interneto platybėse daugybė duomenų apie jas. Kaip  
šiuos duomenis surasti ir ką iš jų galima pasakyti apie žvaigždes? Į šiuos klausimus 
atsakysime praktinio užsiėmimo metu kompiuterių klasėje.

KLAIPĖDA

15 d.

337 „Ar išnyks smėlėti paplūdimiai XXI a.” – doc. dr. Donatas Pupienis – 13 val. Žemynos 
gimnazijoje.
Per pastaruosius 100 metų paplūdimiai patiria vis stipresnį aplinkos, klimato kaitos 
bei antropogeninį poveikį. Smėlėti paplūdimiai, suklostyti iš purių nuosėdų, yra 
viena iš dinamiškiausių vietų pasaulyje. Kylantis Pasaulinio vandenyno lygis vis labiau 
grasina smėlėtiems paplūdimiams. Pastaruoju metu žiniasklaidoje dažnai skelbiama 
informaciją apie klimato kaitą, kylantį vandenyno lygį bei galimą grėsmingą jų poveikį 
paplūdimiams. Todėl kyla klausimas, ar ateityje išliks smėlėti paplūdimiai, kurie yra 
ypatingai jautrūs ir priklausomi nuo aplinkos kaitos, žmogaus ūkinės bei krantosauginės 
veiklos.

338 „Besikeičiantis Žemės „veidas“. Kiek pamato žmogus?“ – Eugenija Rudnickaitė – 
13.10 val. Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Geologai laiką įpratę matuoti milijonais ir milijardais metų. Mūsų planetos „veidas“, 
pavaizduotas ant gaublio, ne visada buvo toks. O koks? Kiek trunka Žemės „veido“ 
kitimas? Ar galima pastebėti kitimą mus supančioje aplinkoje? Į pastarąjį klausimą 
paskaitos pabaigoje tikrai gebėsite atsakyti patys.

ŠIAULIAI

Klimatologijos diena Šiaulių gimnazijose:

16 d.
 
339 „Klimato kaitos poveikis Baltijos jūrai“ – LHMT klimatologijos skyriaus specialistas 
Justinas Kilpys – 11.45 val. Romuvos gimnazijoje. 
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Klimatas keičiasi visame pasaulyje, tačiau pokyčiai įvairiuose regionuose ir šalyse 
skirtingi. Mūsų regione, keičiantis vidutinei oro temperatūrai, kritulių kiekiui ir 
atmosferos reiškinių sezoniškumui, keičiasi ir Baltijos jūra. Jau dabar pastebima, kad 
pamažu kyla vandens lygis, didėja vandens temperatūra, žiemomis sparčiai mažėja 
jūrų ledo plotai, nyksta vienos gyvūnų rūšys ir atsiranda kitos. Baltija yra viena 
labiausiai užterštų pasaulio jūrų, o ateityje, jei nieko nebus daroma, situacija tik 
blogės. Svarbiausias ekologinis veiksnys bus deguonies trūkumas bei temperatūros 
ir druskingumo pokyčiai. Prognozuojama, kad dėl klimato kaitos vietinėms rūšims, 
tokioms kaip Baltijos silkė, menkė ir bretlingiai, vandens temperatūra taps per aukšta, 
o naujos invazinės rūšys negalės išgyventi, nes Baltijos jūros druskingumas bus per 
mažas. Tiesioginis žmonių poveikis (eutrofikacija, žuvų besaikis gaudymas) gali dar 
labiau susilpninti Baltijos jūros galimybes išlaikyti ekologinę pusiausvyrą. Gera žinia 
yra ta, kad ateities scenarijai priklauso nuo mūsų pasirinkimų šiandien ir, sumažinus 
kiekvieno asmeninį ekologinį pėdsaką, galima išvengti daugelio neigiamų pokyčių 
ateityje.

340 „Pavojingi meteorologiniai reiškiniai“ – LHMT klimatologijos skyriaus vyriausiasis 
specialistas Donatas Valiukas - 12 val. Šiaulių universiteto gimnazijoje. 
Mes gyvename mūsų kraštui būdingose klimato sąlygose. Kasdieną susiduriame su 
įvairiais meteorologiniais reiškiniais, kurie dažnai praeina nepastebėti. Tačiau kartais, 
kai jie būna labai stiprūs, intensyvūs ir pridaro daug žalos, prisimenami ilgai. Kokie 
pavojingi meteorologiniai reiškiniai būdingi Lietuvai? Kokie Lietuvos klimato rekordai? 
Kaip Lietuvos klimato rekordai atrodo, palyginus juos su pasauliniais klimato rekordais? 
Vykstant globalinei klimato kaitai prognozuojama, kad pavojingų meteorologinių 
reiškinių tik daugės ir jie intensyvės. Koks bus klimatas ateityje, priklauso ir nuo 
kiekvieno iš mūsų veiksmų. Tausodami gamtą ir rūpindamiesi klimatu šiandien, galime 
išvengti neigiamų pokyčių ateityje.

341 „Klimato kaita mus verčia keistis“ – LHMT klimatologijos skyriaus vedėja, dr. 
Audronė Galvonaitė – 12.20 val. Didždvario gimnazijoje.
Vis didesnį pagreitį įgaunanti klimato kaita verčia susimąstyti ir imtis veiksmų. 
Prisitaikyti prie klimato kaitos turi ir gamta, ir žmonės. Anksti imantis priemonių, 
galėtume sumažinti grėsmę ekosistemoms, ekonomikai ir žemės ūkiui. Jeigu ir toliau 
apsiribosime tik pasvarstymais ir nesiimsime jokių priemonių, po 10 ar 20 metų 
nebeatpažinsime Lietuvos. Mūsų pievose vešės Sosnovskio barščiai, gražiausius 
ąžuolynus ir beržynus pakeis uosialapiai klevai, kemsynuose skraidys mašalų spiečiai, o 
pakelėse „puikuosis“ šiukšlynai bei vėjovartos. Auganti vidutinė metinė temperatūra, 
ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai negrįžtamai pakeis mūsų gražų gamtovaizdį 
ir mūsų ateitį. Todėl kuo greičiau keiskimės patys ir priverskime tai daryti kitus, kad 
išsaugotume savo kraštą.

342 „Pažadintas vandenynų milžinas, Antarktidos kapituliacija ir kitos naujienos apie 
klimatą“ – prof. dr. Arūnas Bukantis – 12.40 val. Juliaus Janonio gimnazijoje.
Pasaulinis klimato atšilimas jau sukėlė stichišką ir nevaldomą klimato kaitą. Didžiausią 
susirūpinimą kelia įvairūs klimato atšilimo padariniai:  vandenynų rūgštėjimas bei 
lygio kilimas, ledynų tirpimas, potvyniai, sausros, stiprūs ir ilgalaikiai krituliai, karščio 
bangos, miškų gaisrai, vandens išteklių problemos,  gyvūnų bei augalų rūšių nykimas 
ir jų arealų kaita, įvairių ligų ir kenkėjų plitimas ir t.t. Žmogui ir ekosistemoms iškilo 
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pavojus prarasti gebėjimą prisitaikyti prie šių klimato keliamų trikdžių. Klimato kaitos 
poveikis jau matomas: dėl vandens trūkumo mažėja žemės ūkio produktyvumas, 
kyla maisto kainos, reikšmingų ekonominių nuostolių patiria net tvirtos ekonomikos 
valstybės.

PANEVĖŽYS

10 d.

343 „Burnos higiena“ – lekt. Rima Adomaitienė – 9.30 val. Panevėžio Aušros 
pagrindinėje mokykloje.
Teorinis ir praktinis užsiėmimas. Teorinio užsiėmimo metu klausytojai supažindinami 
su dantų anatomija, dantų funkcija. Kalbama apie burnos sveikatą bei mitybos įtaką 
dantų būklei.
Praktinio užsiėmimo metu mokoma taisyklingai valytis dantis, nustatoma burnos 
sveikatos būklė, teikiami patarimai, kaip užtikrinti sveikus dantis ir burnos higieną.

VU Biochemijos instituto viešnagė  Panevėžio gimnazijose:

16 d.

344 „Mikroorganizmai-ekstremalai“ – dr. Rolandas Meškys – 11.40 val. Minties 
gimnazijoje.
Kas gali išgyventi verdančiame vandenyje, esant 1000 atmosferų slėgiui ar Antarktikos 
ledynuose? Paskaitos metu panagrinėsime mikroorganizmų įvairovę.  Aptarsime 
biocheminius virsmus, leidžiančius mikroorganizmams savo reikmėms panaudoti 
netikėčiausius neorganinius ir organinius junginius  ir taip prisitaikyti prie įvairių 
aplinkos sąlygų.

345 „Dirbtiniai audiniai – žmogaus organizmo atsarginės dalys“ – dr. Virginija 
Bukelskienė – 12 val. Juozo Balčikonio gimnazijoje.
Naujų technologijų šalininkai vis garsiau kalba apie dirbtinius žmogaus organizmo 
audinius ar net organus. Prielaidas tam sukūrė praktinės medicinos poreikiai, 
ląstelės bei molekulinės biologijos atradimai ir medžiagų mokslo pasiekimai. Šių 
mokslų sandūroje susiformavo tarpdisciplininė sritis - audinių inžinerija, kuri siekia 
sukonstruoti plakančią širdį, išauginti naują dantį, užgydyti negyjančią žaizdą ar atkurti 
nefunkcionuojančius organus. Kada tai taps realybe?

346 „Kaip biomolekulės atpažįsta viena kitą?“ – prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius – 
12.30 val. Vytauto Žemkalnio gimnazijoje.
Naujų analitinių metodų kūrimo tendencijos. Fermentų ir antikūnų panaudojimas 
analitiniuose metoduose. Naujos atpažinimo sistemos, imituojančios fermentų 
ir antikūnų veikimą. Molekulinių įspaudų polimerų, aptamerų ir naujo tipo fagų 
kūrimo principai ir jų panaudojimo galimybės, sprendžiant analitinius uždavinius. 
Naujos kartos gydymo strategijos, individualūs vaistai bei tikslinis vaistų transportas 
organizme į vėžines ląsteles. Naujos vaistų ir hormonų sintezės galimybės, maisto 
pramonės atliekų perdirbimo technologijos bei naujos technologijos aplinkosaugoje. 
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       DRUSKININKAI

12 d.

347 Seminaras „Lietuvos gimnazistų sveikata”– doc. dr. Daiva Janulaitytė - 
Gunther, LSMU Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, LSMU studentai: Lina 
Ščerbinskaitė, Vytenė Kurtinaitytė ir Paulius Karumnas – 12 val. Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijoje.
2014-ieji metai – Vaikų sveikatos metai. Lietuvos sveikatos statistikos duomenys rodo 
vis prastėjančią moksleivių sveikatos būklę. Mokyklose sparčiai daugėja moksleivių, 
turinčių regos, laikysenos, virškinimo sutrikimų, sergančių nervų ir jutimo organų 
ligomis. Didelę įtaką sveikatai daro netinkama gyvensena – neracionali mityba, fizinio 
aktyvumo stoka, rūkymas bei alkoholio vartojimas. Moksleiviams trūksta žinių apie 
infekcinių ir onkologinių ligų prevenciją. 
2013-2014 metais keturiose Lietuvos gimnazijose: Druskininkų „Ryto“, Kaišiadorių 
Algirdo Brazausko, Vilniaus „Žirmūnų“ ir Domeikavos buvo atliktas tyrimas, siekiant 
įvertinti moksleivių sveikatos būklę, dažniausiai pasitaikančius sveikatos sutrikimus 
ir išsiaiškinti gimnazistų požiūrį į infekcinių ir onkologinių ligų prevenciją. Apklausoje 
dalyvavo 548 moksleiviai (337 mergaitės ir 211 berniukai), kurių amžius 15-19 metų.

KRUONIS

15 d.

348 „Merginos myli deimantus, tačiau dabar deimantai - geriausi fizikų draugai“ –
 prof. habil. dr. Rimas Vaišnoras – 12 val. Kruonio gimnazijoje.
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ADRESAI VILNIUJE:
 

Kino centras „Forum Cinemas Vingis“ (Savanorių pr. 7)
Lietuvos mokslų akademija (Gedimino pr. 3)
UAB „SicorBiotech“/TEVA (V. A. Graičiūno g. 8)
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (V. A. Graičiūno g. 8)
UAB „Ekspla“ (Savanorių pr. 231)
VU Centrinių rūmų kiemeliai (Universiteto g. 5) 
VU Gamtos mokslų fakultetas (M. K. Čiurlionio g. 21)
VU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedra (M. K. Čiurlionio g. 21/27)
VU Botanikos sodas (Kairėnų g. 43)
VU Teisės fakultetas (Saulėtekio al. 9, I rūmai)
VU Istorijos fakultetas (Universiteto g. 7)
VU Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 9/1)
VU Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5)
VU Komunikacijos fakultetas (Saulėtekio al. 9, I rūmai)
VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24)
VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Didlaukio g. 47)
VU Fizikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, III rūmai)
VU MF Žmogaus genomo tyrimų centras (VUL Santariškių klinikų Akušerijos ir chirurgijos (F) 
korpuse (Santariškių g. 2)
VU Meteorologinė stotis (M. K. Čiurlionio g. 21/27, GMF vidiniame kieme)
VU biblioteka (Universiteto g. 3).
VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (Saulėtekio al. 5)
VU Orientalistikos centras (įėjimas iš L.Stuokos-Gucevičiaus kiemo, II a., Universiteto g. 5)
VU TFAI Planetariumas (Konstitucijos pr. 12 A)
VU Biochemijos institutas (Mokslininkų g. 12)
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (Vokiečių g. 10)
VU Biotechnologijų institutas (Graičiūno g. 8)
Šv. Jonų bažnyčios varpinė (Šv. Jono g. 12)
Fizinių ir technologijos mokslų centras (Savanorių pr. 231)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Saulėtekio al. 11)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Šilo g. 5A)
LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas (Studentų g. 39)
Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas (Didlaukio g. 82) 
Liepiškių technologijų parkas (M. Počobuto g. 23, Liepiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.)
Antakalnio gimnazija (Antakalnio g. 29)
Gabijos gimnazija (Pašilaičių g. 13)
Mykolo Biržiškos gimnazija (Taikos g. 81)
Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16)
Simono Daukanto gimnazija (J. Jasinskio g. 11)
Žemynos gimnazija (Čiobiškio g. 16)
Žvėryno Gimnazija (Žalioji g. 4)
 
ADRESAI KAUNE:
 
Kauno tvirtovės VII fortas (Archyvo g. 61)
Kauno apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (I. Kanto g. 1/Nemuno g. 2)
Kauno apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 5 komanda (Žemaičių pl. 33)
Kino centras „Forum Cinemas Akropolis“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49)
Kauno hidroelektrinė (T. Masiulio g. 22A)
Lietuvos Zoologijos sodas (Radvilėnų pl. 21)
VU Kauno humanitarinis fakultetas (Muitinės g. 12, 4 korpusas)
KTU Elektronikos rūmai (Studentų g. 50)
KTU Statybos ir architektūros fakultetas (Studentų g. 48)
KTU Elektros ir elektronikos fakultetas (Studentų g. 50 ir Studentų g. 48)
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (Studentų g. 50)
KTU Informatikos fakultetas (Studentų g. 50)
KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas (Integruotame mokslo, studijų ir verslo centre - 
Santakos slėnyje, K. Baršausko g. 59)
KTU Cheminės technologijos fakultetas (Radvilėnų pl. 19)
KTU Moksleivių laboratorija (Studentų g. 63A)
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KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas (Integruotame mokslo, studijų ir verslo 
centre - Santakos slėnyje, K. Baršausko g. 59)
LSMU Patologinės anatomijos klinika (Eivenių g. 2)
LSMU Farmacijos fakultetas (Eivenių g. 4)
ASU centriniai rūmai (Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.)
ASU II rūmai (Studentų g. 15, Akademija, Kauno raj.)
ASU III rūmai (Studentų g. 10, Akademija, Kauno raj.)
ASU VI rūmai (Studentų g. 9, Akademija, Kauno raj.)
ASU VII rūmai (Studentų g. 13, Akademija, Kauno raj.)
ASU VIII rūmai (Studentų g. 15A, Akademija, Kauno raj.)
Kauno technikos kolegija (Tvirtovės al. 35)
Jėzuitų gimnazija (Rotušės a. 9)
Santaros gimnazija (Baltų pr. 51)
Varpo gimnazija (Varpo g. 49)
VDU Rasos gimnazija (P. Lukšio g. 40)
 
ADRESAI KLAIPĖDOJE:
 
AB „Klaipėdos energija“ (Danės g. 8)
Kalipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas (Bijūnų g. 17)
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7)
Lietuvos jūrų muziejus ( Smiltynės g. 3)
Žemynos gimnazija (Kretingos g. 23)
Ąžuolyno gimnazija (Paryžiaus Komunos g. 16)
Vytauto Didžiojo gimnazija (Simono Daukanto g. 31)
 
ADRESAI ŠIAULIUOSE:
 
Šiaulių meteorologijos stotis (Smėlio g. 4)
Šiaulių apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 3 komanda (Lakūnų g. 2. Atvykimo maršrutas 
keliu į Šiaulių oro uostą (Lakūnų g. 4).
RŪTOS šokolado muziejus (Tilžės g. 133)
Šiaulių universiteto Botanikos sodas (Pataičių g. 4)
Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas (P. Višinskio g. 25)
Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas (Architektų g. 1)
Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas (P. Višinskio g. 25)
Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos mokslų fakultetas (Vilniaus g. 141)
Šiaulių universiteto IMESI – Informatikos, matematikos ir e. studijų institutas (P. Višinskio g. 19)
Šiaulių universiteto gimnazija (Dainų g. 33)
Romuvos gimnazija (Dainų g. 7)
Didždvario gimnazija (Vilniaus g. 188)
Juliaus Janonio gimnazija (Tilžės g. 137)
 
ADRESAI PANEVĖŽYJE:
 
Prekybos ir pramogų centras Babilonas II (Klaipėdos g. 143A)
AB „Panevėžio energija“ (Senamiesčio g. 113)
Panevėžio kolegija (Laisvės a. 23)
Juozo Balčikonio gimnazija (Respublikos g. 47)
Minties gimnazija (Kniaudiškių g. 40)
Vytauto Žemkalnio gimnazija (Smėlynės g. 29)
Aušros pagrindinė mokykla (Vienybės a. 38)
 
ADRESAI DRUSKININKUOSE:

Druskininkų Ryto gimnazija (Klonio g. 2) 
„Akvilė“ gamybos linija (Neravų g. 100, Viečiūnai, Druskininkų raj.) 
 
ADRESAS KRUONYJE:

Kruonio gimnazija (Darsūniškio g. 11, Kruonis, Kaišiadorių raj.) 

FESTIVALIO PROGRAMA
ADRESAI
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